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അന്ത്യോക്യായില് എന്തുണ്ട്? 

പ്രാരംഭം, 

ഇന്നത്തെപ്പ്പോലെ മതപ്രസംഗയോഗങ്ങറാ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരെ 

കാലം കേരളത്തില് ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല. കരിസ്തിയ വകുപ്പ, 
കാരെല്ലാവരും തന്നെ ഇന്നു മതപ്രസംഗയോഗങ്ങറം നടത്തിവരുന്നു. 

ഇപ്രകാരമുള്ള യോഗങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം ഏററം നിമ്മലമായിരിയ്കരണമെ 

ന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതായിട്ടില്ല, നമുക്കുവേണ്ടി ഉക്തം ചൊറരി 
ഞ്ഞു മരണം കൈവരിച്ച മശീഹായിലേക്കു” എല്ലാവരേയും ആനയിയ്കു 
ക എനാതായിരിയ്യൃണം പരിപാവനമായ ഈ ഉദ്ദേശ്യം. ഗേഗുല്. 

ത്തോയില് മശീഹാ ചൊരിഞ്ഞ രക്തത്തിന്െറ ഫലം എല്ലാവരും അ 
നഭവിയ്യ്യവാന് ഇന്നത്തേ നമ്മുടെ ഈ പരിശ്രമം ഇടവരുത്തട്ടെ. 

മാത്തോമ്മാ ദിയസ്ക്കോറോസു തിരുമനസ്സിലെ ചരമവാര്ഷി 
കം പ്രമാണി ല്വാണല്ലോ ഈ പ്രസംഗയോഗം ഇവിടെ നടത്തല്ലെടു 
ന്നതു്. യാക്കോബായ സഭയെ പരിത്യജിച്ചു” അടുത്തകാലത്തു” ക 
ത്തോലിയ്യ്രാസഭയില് പ്രദവശിച്ച നാലു മേല്ലടുടക്കാരില് ഒരാളണ* 

മാത്തോമ്മാദിയസ്ക്കോറോസു*. സ്വന്തം നിലയെപ്റുററി യുക്തിപു 
വം ചിന്തിയ്ക്യന്ന സത്യാന്വേഷിയായ ഒരു യാക്കോബായക്കാര൯ ഈ 
മേല്ലട്ടക്കാരുടെ പുനരൈക്യത്തിയ എകള്ളിരഭിപ്പായം പുറപ്പെടുവിക്ക 
യില്ല, എന്തകൊണ്ടൈന്നാല്, യാക്കോബായസഭയുടെ കൈവശമുള്ള 
രേഖകളും പ്രമാഠാങ്ങാദും പ്രസ്തുത പുനരൈകൃത്തെ സഹാധയിയ് 
സവയാണു”., ഈ വസ്തുത വെളിര്പ്പടുത്തണമെന്നത്രേ ഈ പ്ര 
സംഗത്തിനെറ ഉദേശ്യം. ഇതിലേയ്മ യാക്കോബയ സഭ സ്വീകരി 
യ്്യന്നവയോ, സ്വീകരിയ്യ്ലേണ്ടവയേദയആയ ഏതാനും രേഖകടേയും 
പ്രമാണങ്ങളേയും മാത്രം ആധാരമാക്കി സംസാരിയ്കൃണമെന്ന കരുതു 
ന്നു. 

സഭയ്യം വിശ്വാസവും 

ക്രിസ്തീയ സഭ ഏകമായിരിയ്യ,ണമെന്മള്ള ധാരണമിക്ക ക്രി 
സ്ത്യാനികറംക്കു മുണ്ടു”. വാസ്തവത്തില് മിശിഹാ ഒരു സഭ മാത്രമേ 
സ്ഥാപിച്ചിട്ടള്ളൂ. ഓരോ കാലത്തു ഓരോ കാരണം നിമിത്തം ക്രി 
സ്ത്യാനിക്ഷൂടെയിടയിലുണ്ടായ ഭിന്നതകറം ഒന്നിലധികം ക്രിസതീ 
യ സമുദായങ്ങളുണ്ടാകുവാന്൯ കാരണം നല്കി. ഭിന്നതക കളെപ്പാം അ 
വസാനിപ്പിച്ച്  ഏകസഭയുടെ അംഗമ്ദളാകുവാ൯ എല്ലാവരും യഥാ 
ശക്തി പ്രയിത്തിയ്യേണ്ടിയിരിക്കു ന്നു. 

തന്നില് വിശ്വസിയ്കന്നവരെല്ലാവരും അഥവറ, താന് പഠിപ്പി 



) 
ക ക് 

ച്ൃവ വിശ്വസിയ്കരന്നവരെല്ലാവരും ഒന്നായിരിയ്യൃണമെന്നു” മിശിഹാ ' 
പിതാവിനോടു പ്രാത്ഥിച്ചു. വിഭിന്നങ്ങളായ സിദ്ധാന്തങ്ങറം വിശ്വ 
യ്ക്തന്നവരെല്ലാവരും മ്ശീഹായില് വിശ്വസിയ്മന്നവരാണെന്നു എങ്ങ 
നെ പറയും? അന്യോന്യം വിരുദ്ധങ്ങളായ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ മ'ശീ 
ഹാ പഠിപ്പിച്ചില്ല. ആകയാല്, ക്രിസ്തൃഠാനികളെല്ലാവരും ഒരേ ഒരു 
വിശ്വാസം ഉള്ളവരാകണമെന്നു സിദഭ്ധക്കുന്നം ആ വിശ്വാസം എ 
ല്ലാവരെയും പഠിപ്പിയ്ക്കവാ൯ മശിഹാ ദ്ര്രീഹന്മാരോടു. ആജ്ഞാപി 

ം അവര്൪ അങ്ങനെ ചെയ്തു. ആ വിശ്വാസത്തിനു വിരുദ്ധമായി സ്വ 
ശ്ൂത്തില് നിന്നു ഒരു ദുത൯ തന്നെ വന്നു പ്രസംഗിച്ചാലും ആ ദൂതന് ശ 
പിക്കപ്പെടടവനാകുന്നു എന്നു വി. പൌലോസ്പ” മ ലോനു. 

“പൈൌലുസുശ്ലീഹാ ധന്യ ൯ചൊല്കേട്ടേനിതേവം. ? ്ി 

നിങ്ങളെഞങ്ങളറിയിച്ചതൊഴിച്ചിഒ അാരുവ ൯വന്നറിയില്ലാല് 
. വാനവനെകങ്കിലുമാദുത൯൨താനേല്ക്കുംസദയി൯ ശാപം” 

എന്നല്ലയോ യാക്കോബായ സഹോദരങ്ങധ കുരബാനസമയ 
ത്തു ഉച്മസ്വരത്തില് വിളിച്ചുപാടനതു”? 

പാഷ ബണ്ഡോപദേശം ചെയ്യുന്നവ൯ തോനേല്ക്കും സഭയി൯ശാ 
പം? എന്നത്രേ ഇവിടെ കാണനാതു”. അതെ, സത്യവിശ്വാസം പ 
ിപ്പിയ്ക്കവാ൯ മ്ശിഹാ സഭയെ സ്ഥാപിച്ചും പാഷണ്ഡോപദേ 
ഷ് ടാക്കളെ സഭ ശപിയ്ക്കുന്നു. സഭയാകട്ടെ തലവനില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാ 
പനമല്ല. കക് 

സാക്ഷാല് തലവന്. 

വി, പത്രോസിനു മറവ ഗ്ര്രീഹന്മാരുടെമേലും സഭ മുഴുവനിലും 
അധികാരം നല്കപ്പെട്ട എന്നു നിസ്തക്മം തെളിയിക്കുന്നു നിരവ 
ധി രേഖകഠം യാക്കോബായ സഭയുടെ കൈവശം ഇന്നും കാണപല്ലെ 
ട്ടന്ാണ്ടു”. ഈ ത്രധികാരത്തെയാണ്” “പരമാധികാരം” എന്ന ക 
ത്തോലിയ്ക്കു൪ വിഭിയഷ്ക്കന്നതു”. റി 

17 0 0 ഴ് 
സ്സേഭ പറയുന്നു; ഞാന് ശീമോ കെ. കം | ഫി 

൯കീഫോമേല് പ്ൃണിയപ്പെടിര ൭൬50 എ 

യ്കന്നു.” ം . പക [൭൭ കക നി 

സഭയെ നിന്െറ അടിസ്ഥാന ന ക 

ത്തില് .ശീമോന്൯ കൊന്നു” എറി ൂ 

യപ്പപ്ട്ടിരിക്കു ന്ന,” ക സ്. ഘം 

പത്രോസിനെറ പരമാധികാരത്തെ ഈവിധത്തില് പ്രകീത്തി 

യ്ക്ന്ന രേഖകറഠം കൈവശം വച്ചുകൊണ്ടു സ൩മാധികാരികളായ രീ 
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, ഹന്മാരിലത്രെ സഭ സ്ഥാപിയ്മ,പ്പെട്ടതെന്നു എങ്ങനെ ഒരു യാക്കോ 
ബായക്കാരന് ശിയ്ക്ം? പത്രോസിനെറ പരമാധികാരം സജീവമാ 
യി പ്രവത്തിച്ചുതിനെ സൂപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് 

“സത്യവിശ്വാസം . പ്രസംഗിച്ച ക [.__.൭൨൧൧..൭ | 
മെത്രാന്മാര ശീമോനെറശബ്ദത്തി 
ല് തക്കംക്രടാതെ അതു പഠിപ്പി ത്തന 14.൧3 

27 ക്ക 

ശ്ഹിമ്മ നമസ്കാരം വ്യാധാല്റു പ്രക 1൧ പിക തു 
രാത്രി | ളു 

[ച ക ] ൭൨൭൪. 

എന്നാ” യാദക്കാബായ സഭ പാടിവരുന്നു. 

്ലീഹന്മാരുടെ. തലവന് (റീ 4-൭ ൭.൧ ഠാ പം. 
ശോ) ആയ ശിമോനന്െറ ഇടമായ 
കിഫോമേല് പണിയല്പെടിരിയ്ക | .ഥ്ട.. പ.ക.൧൭ ൨൭.൭൨. 
ന്നതുകൊണ്ടു എനിക്കു ഭയമില്ല എ ് റ റ 
ന്ന സഭ പറയുന്നു, ഓളങ്ങളും തി [_[ 1 വം [വ ഥമ 
രമാലകളും എനെറ മേരു വന്ന | 
ടിച്ചു. എന്നാരുഅവ എന്നെ ഇള യ [ 1 [ര ഥം. 1.4. 
ക്കിയില്ല. ശപിയ്മുപ്പെട്ടവനായ നെ റ, 
സ്തോ൪ര എനോടു യുദ്ധംചെയ്തു. ം ക്ഷാ 15, മ 
എന്നാല് അവ൯ അധപതിച്ചു 
പോയി,” മ. ഥം ലാടം 
(ശ്ഹീമ്മ ശനിയാഴ പ്രഭാതനമ 
സ്കാരം) 19൮൪ ൧൨. 4൨.൫. 

ത് ം യ4ടട.൨൭ഘ 
ഇതും യാക്കേബായസഭയുടെ ഓദ്യോഗിക സാക്ഷ്യം തന്നെം 
സഭ പതത്രോസിനെറമേല് പണിയപ്പെട്ടിരിയ്കന്നു;- പർത്രാസാ 

ണു് ശ്ലീഹന്മാരുടെ റീശു? അഥവാ തലവന്; പടത്രാസുനിമിത്തം 
പഠഷണ്ഡത സഭയ്യ്കെതിരായി പ്രാബല്യപ്പെട്ടില്ല; പത്രോസിന്െറ 
ശബ്ദത്താല് മെത്രന്മാ൪ സത്യവിശ്വാസം തക്കം ക്രടാതെ പഠിപ്പി 
എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം യാക്കോബായസഭ ഓദ്യാഗികമായി പ്രഖ്യാ 
പനം ചെയ്യുമ്പോഠം പരത്രാസിനു പരമാധികാരമില്ലായിരുന്ന എന്നു 
ചില യാക്കോബായക്കാ൪ പ്രസ് താവിയ്യൃന്നതെങ്ങിനെയെന്നു മ 
നസ്ണലീലാകുന്നില്ല. റീശു? (തലവന്) എന്ന പദം അധികാരസചക 
മല്ലെന്നുഃപോലും ഇവര് വാദിയ്ക്യാറണ്ടു, 



! ി 
4 

പണ്ഡിതനായ മോശെബര്൪ കിഃഫോ എന്ന യാക്കോബായമെ 

 ത്രാ൯ പറയുന്നതു കേട്ടാലും: 

“ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും ശ്ലീഹന്മാ 
രായിരുന്നു. എല്ലാവരും നമ്മുടെ ര 

ക്ഷകനില് നിന്നു കൈവയ്റ്യ് സ്വി 
കരിച്ച, എല്ലാവരുംമെത്രാന്മാരാക്ക 

പ്പെട്ട. എന്നാല് ക്രമപ്പെടുത്തലി 
നു(ഭരണത്തിനു _മ'ത്തക്ക്സൂധസാ) 
വേണ്ടി ശീമമാ൯ റിശ്ു” ആക്കപ്പെ 

[7] 

പി 

ന്റി പോയി നിനെറ സഹോ 

ദരന്മാരെ ഉറപ്പിഷ്ക്കുക എന്തുകൊ 

ണ്ടെനനാല് നി പററയാകുന്നു.” എ 

ന്നു” നമ്മുടെ കത്താവു” പത്രോസി 

നോട്ട മാത്രമ അരുളില്ചെയ്യൊള്ളൂ. 

അവനമെറ കൂട്ടുകാര എല്ലാവരും ഇ 

ടയറ്മാരായിരുന്നെങ്കിലും ഈ (വാ. 

ക്കു ളാല്) അവിടുന്നു” അവനെ 

അവരുടെ റീശോ ആക്കി” 

ചാ ാമ്. 
യ [കക 

10.൧ ക.കഥ ര കഠം 

൧൦9൭ ഗ്ര |! 

1൭൨൧൨൧..൭| രക 

൫൧ രായ എട്ടാം 

1 1൨൧൨൨൧൫൧ 

 പര൨൧൧. ക 

൭൦.൫൭ വടം ചാ 

ച.൭).| | ഠം 

4... ടി $ 2.൨ 

[കാം ട്രമഠ ).൭൧ 

__ക്ിം ൨. 1.൨൧) 

മ ൭. പാക ദേ 

(പൌരോഹിത്യ ത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഖെ 
സ്വം, വ്യവഹാരം 4, ത്രം... 

(ഠി ൮ 17100 ട്രിഡ 2. 121.) 

എട്ടാം നൂററാണ്ടില് യാക്കോബായസഭയെ ഭരിച്ചിരുന്ന ഗീവവ 

ഗിസുപാത്രിയക്കീസു” പറയുന്നു:.... 



- നീ മാനസാന്തരപ്പെട്ട നി 

നെറ സഭഹാദരന്മാരെ ഉറപ്പ്പിയ്ക 

ക എന്ന് അവന്നോട പറയപ്പെട്ടു. 

അതായതു”, മാനസാന്തരപ്പെട്ടശേ 
ഷം അനു താപിയായി ജീവിച്ചാല് 
മാത്രം പോരാ, പ്രതുത, അവ൮വ൯ ത 

നെറ കൂട്ടുകാരുടെക്രടിയും * ഉപദേ 

ഷി ടാവും റിശോയും ആകണം, മറ൨ 
മനുഷ്യരുടെമാത്രംഉപദേഷ് ടാവാ 

യാത പോരാ, പ്രതൃത, മനുഷ്യരെ 
പഠിപ്പിച്ചുപദേശിയ്ക, ന്നവരെ ശ്ര 

ട്രിയും ഉറപ്പിഷ്കന്നവനാകണം*” 

ച.._..൭|) ൦. 4ഘ്വാ 

4 ട്രുട്കി ;കഠ 
കക ഠ്ട. ൭. രേ 

കി | ;.ക൧ [ച] 

പാ പം ൭. കാ 

ടര 199 യ കം. 

[0 1._ച.1൭ 12. 

൭|ം | [പട 

പിട ഡ്മ 
ക.) 4 ൧൦ 

[കഫ ഠഠഃ 

(ലൂഭക്കാസു” 2 / 95 നെപ്പററിയുള്ള വ്യാഖ്യാനം, 

(00൦൦7൨. ൭ുന. 154 2. 224) 
യോഹ്ഹറന്നാ൯ ഖ൪ വഹബുന് എന്നു യാക്കോബായ പാത്രിയ 

ക്ടിസീനെറ സാക്ഷ്യം, (1520൦ ശതാബ'ദം);__” 

“കൈവയ്ക്യിലും, വൃഹായുടെ വി 
കളിയിലും, ദാനത്തിലും പാത്രിയക്ീി 

സും, മെത്രാനും, മെത്രഃപ്പാലിത്താ 
യും ഒന്നു പോലെയാണ്. ശീമോ 
നും അവനെറ കൂട്ടുകാരായ രീഹ 
ന്മാരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെറ ദാ 
നം സ്വികരിച്ചു" ഒന്നുപോലെ പൂ 

കാം ൫൨൭ 

പ്രാ വ ത്തു ദ 

൫... ൨൭:൧൦ 

[4൨ ;കക ലി ക 

മു ൧൧൨൭൭ ചു 

ഹ.കകെ )...-രാി പ] 



രോഹിതന്മാരാക്കഴപ്പട്ടതുപോലെ 

' തന്നെ. എന്നാല് ക്രമപ്പെടുത്തലി 

നു (ഭരണത്തിനു -- മ'ത്തക്ക സൂ 

സോ)വേണ്ടി ശീമോന് തനെറ രൂ 
ചു 2 

ട്ടകരുടെ റിശോ ആക്കപ്പെട്ട 

4,൨൨൧ ലാ 

കഥ പട ൧൨൧. 

ര യ് 

]] പം 1_ക3൭൧) 

[1,൨൧൨ ൨൫൧ ലി 

1 ശരകക 1211 
01൨2 

(൫00 ൮. 1 റ്രാവൂഡറിമ, ൭൮൮൧൧ ൭ 411) 

വി. പടത്രാസു ദ്ര്രീഹന്മാരുടെ റീശ്ര് (രഥവാ തലവ൯) ആകു 

ന്നു എന്നു പഠയുമ്പോഠം യാക്കോബായ ആശയപ്രകാരം റിശു ശബ്ദ 

തതിനെറ അത്ഥം എന്താണെന്നു ക്രടുതല് വിശദീകരിയ്ക്കേണ്ട ആവ 

ശ്ൃമില്ല. “മോശ പഴയ നിയമത്തിന്െറ റീശോ ആകുന്നു” എന്ന് 

തുടങ്ങു യാക്കോബായ ഗിതത്തിലും 

ത്ഥം സ്പഷ്ടമാണു്. ഞു ഗീതം: 

6ദമാശ പഴയനിയമത്തിനെറ 

റിശോ ആകുന്൯. ശീമോ൯ പുതി 

യതിനെറയും (റീശൊ ആകുന്നു). 

രണ്ടുപേരും പരസപര സാമൃമു 

ഒളവരാണു”. ദൈവം അവരില് 

വസിയ്്യകയും ചെയ്തും മോശ പ്രമാ 

ണപ്പലകകഠം ഇറക്കികൊണ്ടുവ 

നനു. ശീമോന് രാജൃത്തിനെറതാ 

ക്കോലുകഠം സ്വീകരിച്ചു. മോശ 

താല്ക്കാലിക ഗശ്രൂടാരം പഞ്ഞതും 

ശീമോസ് സഭയെ പഞ്തു” 

റീശു ശബ്'ദത്തിനെറ അ 

കാക [4൧൧൧൭ 

ചു പാഠം. 10% 

യ ക. ) ]; മും 
ി 

[ടം ചി [കവ [& ക 

) ത്; ളയ സ 

[൧൭ [കവ .[/,൨൧കഷു 
& 

ിി 



൨൧൧൧൭൦ ൧൭! ഗക൧ 

5 |. 
ച് 

പ്ീഹന്മാരുടെ തലവന്, സഭയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്നെല്ലാം യാ 

ക്കോബായസഭ പത്രോസിനെ വിളിയ്ക്കുന്നതു അദ്ദേഹത്തിനു യഥാ 

ത്ഥമായ പരമാധികാരം കല്ലിച്ചു കൊണ്ടാണെന്നു മേലുഭ്ധരിച്ു രേഖ 
കളെല്ലാം വൃക്തമാക്കുന്നു. 

ന്രീഹന്മാരുടെ തലവനായ ശീമോന് എല്ലാ അധികാരങ്ങളെ 

യ്യും രിച്ചു” (൫൨.൭൧. ം! സ്ലം ക]; എന്നു തുൂടത്ജി 

പത്രോസിനെറ പരമാധികാരത്തെ നിസംശയം ഉറപ്പിച്ചുചഠയു 
ന്ന യാക്കോബായ രേഖകളെല്ലാം ഇവിടെ ഉദ്ധരിയ്യഛക അസാദ്ധൃയ 

മാണു”. അവ അത്ര അധികമുണ്ടു”, കുരബാനത്തക്സാ, നമസ്കാ. 

രക്രമങ്ദഠം, പള്ളിയ്, കല്ലിടുക, പള്ളി ക്രദാശചെയ്യുക, പട്ടം കൊട്ട 
ക്കും മുതലായ ശ്ൃശ്രൂഷകഠം, ആണ്ടുതക്സാ എന്തിപ്രകാരമുള്ള യാ 

ക്കോബായ രേഖകഠം ഒരാവത്തിയെങ്കിലും ആത്റം മനസ്സിലാക്കി 

വായിച്ചിട്ടുള്ള സതൃസന്ധന്മാ൪ യാക്കോബായ സഭ പത്രാസിന്െറ 
പരമാധികാരത്തില് വിശ്വസിയ്ക്കുന്ന എന്നു മാത്രമേ “സാക്ഷ്യപ്പെടു 
ത്തുകയുള്ള. സ്രോഗിലെ മാര് യറക്കോബു”, ദിവന്നാസിയൂസു ബര്സ 
ലിബി, മോശെ ബര്കീഴഫാ, ബ൪ എബ്രറയ ആദിയായ യാക്കോ 

ബ്വായ വേദാന്തികളടെ വാകൃത്ങറം ധാരാള മുദ്ധരിയ്ക്കുവാനുണ്ടു”. 
യാക്കോബായസഭയില് ഏററം പ്രാമാണ്യമുള്ള ബ൪ എബ്രായയുടെ ഒ 

ന്നു രണ്ടു വാകൃങ്ങഠംക്രടി ഇവിടെ ഹാജരാക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറ 
യുന്നു: ൂ 

റീ കീഫോ ആണു”. നിനെറ ലയ ൨_ച) ചാ 
മേല് എനെറസട ഞാ൯ പണി റ് ം % 

യും, നിനക്കു ഞാന് സ്വശ്ത്തിനെറ ഷേ [1.| ൧൦.൫൭ ലക 

താക്കോലുകഠം നതകും,-എന്൯ പ 

ത്രോസിനോട പ്രറയപ്പ്പ്ടുതു അ ക] വാം ൦49 

വര മറന്നു പോയെന്നു തോന്നു 
ന്നു ല്, ം ഖ്ച്കി ക. 

[ക സ്ര ക്കാ 

ർ കു 

(1 15ടഥ്സട 1ടഥിഗസ൩ 1൨ 1.൦ ട്ടി. 24) 



| 

൭ 
നി 
ചം 

“പഴയ ആചായ്യത്വത്തിനെറ [പാര് യ് ൫; 
തലസ്ഥാനം (റീശുസു”) അവസാ ല 
നിച്ചു. പത്രോസിനെ ഗ്ലീഹന്മാ [ലി 1൨൦൧ 
രുടെ തലവന് (റിശോ) ആക്കുക 
യും സ്വഗ്ശൂരാജ്യത്തിനെറ താക്കോ 1൨൭: 1;;[കിഠ 4൧൧൦ 
ലുകഠം അവനു നല്കുകയും ചെയ്ത 

.പ്പ്യോറം നമ്മുടെ രക്ഷക൯ വഴിയാ ടാ 3 ചുമ 
യി പുതിയ ആചായ്യത്വത്തിന്നെറ 
തലസ്ഥാനം (റിശൂസു്) ആരംഭിയ്ക്, ൧.൧] ക ൧൦9൭ 
കയും സ്ഥിരികരിയ്കുപ്പെടു കയും ചെ പ 
കു" റ കം യു ഠാ ൧... 

പ് ക. ര ൧. 

ല ടു 

(ന്൩ബ്ഠിം. .6ഠഠല: "വ. 100, 1”. 247) 

സ"പഷ്ടങ്ങളായ ഇത്രയധികം രേഖകഴുള്ളപ്പ്യോഠം പത്രോസി 
നെറ പരമാധികാരം , നിഷധിയ്ക്കവാ൯ ഒരു യാക്കോബായക്കാര൯ 
എങ്ങിനെ ര പെത്രോസിനെറഠ വിശ്വാസത്തിന്മേല് സഭപണി 

യപ്പെടിരിയ്കന്നു ", “വിശ്വാസമെന്ന പാറമേല് സഭ പണിയപ്പെടി 

രിയ്ക്രന്നു” പക. ൭.2 ക) എന്നും മറവമുള്ള ചില 

വാകൃയശകലങ്ങഭാണു” പരമഠധികാരം നിഷേധിയ്കവാന് ഇല്പ്യോഠം 
ചില യാക്കോബായക്കാര ആധാരമാക്കിവരുന്നതു”. എന്നാല് പ 

ത്രോസിനെറ വിശ്വാസം പത്രോസിനെ ക്രടാതെ എകങ്ങിനെയുണ്ടാ 

യി? കീഫോയുടെ വിശ്വാസ ദാര്ഡ്യം നിമിത്തം കീഫോ വിശ്വാ 

സമാണെന്നും, വിശ്വാസമെസ ആ കിീഫോമേരു (അതായതു” കി 

ഫോ എന്ന പത്രോസിന്മേല്) സഭ പണിയപ്പെട്ട എന്നും മറവമുള്ള 

അലങ്കാരപ്രയോഗങ്ങറം എല്ലാ ഭാഷകളിലും സ്വീകായ്യങ്ങളാണു”. വ 

ത്രോസിനെറ വിശ്വാസം നിമിത്തം, പത്രോസിന്െറ വിശ്വാസത്തി 

റ്മേല് സഭ പണിയപ്പെട്ട എന്നു പറയുന്നതും ഒരു അലകാരപ്രയോഗ 

മാണ. 17൦0 7/൨ ൨൦ ഠ്ഡടം റ മ്യേടല്ഠ ൩൦ പ്. ഷീ 

ടഗവ്ഠ ൨൦ ൦൩൦൦൦ ൧ഥഠ ൦൩൦൦൧൦07 ൨൦ വാട്നാ...) 
ശീമോന് കീഫോയുടെമേല് സഭ പണീയപ്പെട്ടിരിയ്കന്നു സ്റിനന്െറ 

മേല് എന്െറ സഭ ഞാ൯ പണിയും” ം എന്നിപ്രകാംമുള്ള മുകളിലുദ്ധ് 

രിച്ചു വാകൃങ്ങളേ”ഴു തട്ടിച്ചു നോക്കിയാല് ഇപ്പേ”റം പറഞ്ഞവ കേവ 



[ി 

ലം അലങ്കാരപ്രയോഗഠാം മാത്രമംണെണ് ആക്കാണു മനസ്സിലാ 
കാത്തതു”? റ 

പത്രോസിന്െറ പരമാധികാരം യാക്കോബായസഭ ഇന്നു” ഒ൭ 
 ദ്യോഗികമായി നിഷേധിയ്യുന്നിലള്ലെങ്കിലും  യാക്കോബായക്കാരെന്ന 
റിയപ്പെടടന്ന ചില൪ അതു നിഷേധിയ്കന്നു. സത്യാന്വേഷ മനഃദസ്ഥി 
തിയോടെ യാക്കോബായ രേഖകറം സശ്രദ്ധം പരിശോധിയ്കകണമെ 
ന്ന മാത്രമേ ഇവരോടട പറയുവാനുള്ള. ഇന്നത്തെ മെത്രാ൯കക്ഷി 

യുടെ നേതാവായിരുനന പരേതനായ വട്ടശേരില് മാര് ഗിവവഗിസു 

ദീവന്നാസിയുസ്സ് മെത്രാപ്പ്പോലിത്താ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു തന്നെയും 
തനിയ്ക്കും പത്രോസത്വമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നതല്ലാതെ പത്രേറസി 

നെറ പരമാധികാരം നിഷേധിച്ചിരുന്ില്ല. 

[ഓരോ മെത്രാനും പത്രാസത്ൃമുണ്ടെങ്കില്, അഥവാ ഓ 

രോ മെത്രാനും പർടത്രോസാണെങ്കില്, മെത്രനായിരുന്ന നെ 
സ്തോ൪ സഭയ്യകെതിരായി യുഭ്ധംചെയ്യെന്നം എന്നാല് അയാ 
ഠം അധപതിച്ചു പായെന്നമുള്ള മേലുദ്ധരിച്ച യാക്കോബായ 
ഗീതത്തിലെ ആശയം എങ്ങനെ സാധുകരിയ്മപ്പെടം? സഭ 
പത്രോസിന്മേല് പണിയപ്പെടിരിയ്യന്നു എന്നല്ലയോ അതിരു 

പറയുനാതു”? ആകയാല് ഓരാ മെത്രാനിലും പത്രോസത്വം 

(പരമാധികാരം) ഉണ്ടെന്നു സമത്ഥിയ്കരുക യാക്കോബായ വി 
ശ്വാസത്തിനു വിരുദ്ധമറണു'. “ശീമോനെപ്പ്പോലെ അടിസ്ഥ 
നം (പ൨൭.൨൧.൭. | [ഥാ എന്നു -മെത്രാന്മറരെ സം 

ബോധന ചെയ്യുന്ന യാക്കോബായ ഗീതമായിരിയ്കരാം ഈ വ്യാ 
ഖ്യാനത്തിനു നിദാനം. എന്നാല് ശീമോന് സാവവത്രിക സ 
ഭയില് അടിസ്ഥാനമായിരിയ്യന്നതു പോലെ,മെത്രാ൯ സ്വന്തം 
ഇടവകയിൽ അടിസ്ഥാന മായിരിയ്ക്കന്നു എന്നല്ലാതെ പ്രസ്തുത 
സംബോധനയ്യ, ക്രടതല് അത്ഥവ്യാഫ്ിയുണ്ടാകുവാ൯ പാട്ട 
ള്ള തല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് മെത്രാന്മാര് റ്റ്റിഹന്മാരുടെ പിന് 
ഗാമികളും പത്രോസ്” അടിസ്ഥാനമെന്ന നിലയില് റ്ലീഹന്മാ 
രടെ പരമാധികാരിയും റിശോ (തലവന്) ആണ്െന്നത്രേ മ 
ററനവധി യാഴക്കാബായ രേഖകറം പ്രകടമായി പ്രസ്താവിയ്മ് ന് ി ന്നതു”. | കറ ] 

പിന്ഗാമിത്വം.' 
അതെ, സഭയുടെ പരമാധികാരി പത്രോസാകുന്നു എന്നു യാ 

ക്കോബായ രേഖകഠം പ്രസ് താവിയ്ക്രന്നു. മറവ ശ്ലീഹന്മാരുടെ തലവ 
നം അവരെ ഭരിയ്യനനവനും ആണ പത്രാസ്. മറ൨ റ്ല്രീഹന്മാരും 
ഉറപ്റെട്ട സദ പരത്രോസിനന്െറ മേലാണാ സ്ഥാപിയ്കപ്പെട്ടിരിയ്ക, 

൭) 

ന്നതു”. പത്രോസും മറവ ശ്രീഹന്മാരും വൃക്തിത്വത്തില് മരിച്ചു. എ 

എ നി 



1) 

സാല് സഭ എന്നും ഉണ്ടായിരിയ്കരണം. ആകയാല് പത്രോസിനേറ 
യും മററ ഗ്്രീഹന്മാരുടേയും ഉ ദ്യോഗങ്ങഠം നീണ്ടുനില്ക്കുന്നുണ്ടു”. ആ 

ഉദ്യോഗങ്ങറം വഹിയ്യ്യന പി൯ഗാമികളും അവര്ക്കുണ്ടു”. ആരാണു് 
ഉദ്യോഗത്തില് ഇന്തത്തെ പത്രോസ്“? ആരാണു ഉദ്യോഗത്തില് ഇ 

സത്തെ ദ്ര്രീഹന്മാ൪? 

പത്രോസിനെറ നേതൃത്വത്തിരു നിനു ഗ്ലീഹാസംഘത്തോടാ 
ണല്ലൊ * കണ്ടാലും ലോകാവസാനംവരെ എല്ലാ ദിവസവും ഞാ൯ നി 

ങ്ങളുടെ ക്രടെയുണ്ടു”” എന്നു മ"ശീഹാ അരുളിച്ചെയ്തതു”. ആകയാല് 
എന്നും ആ സംഘം ഉണ്ടായിരിയ്ക്കുണം, അന്നവിടെ നിന്നവര് വൃ 

ക്തിത്വത്തില് മരിച്ച പോയി. അങ്ങനെ അവര് മരിയ്ക്രമെന്നു മ”ശീ 

ഹായിയ്യറിവുണ്ടായിരുന്നു, എങ്കിലും ലോകാവസാനംവരെ എല്ലാദി 

വസവും താ൯ അവരുടെക്രടെ ഉണ്ടായിരിയ്ക്കമെ ന്നാണു” -മ്ശിഹായു 

ടെ വാഗ്ദാനം. ആകയാല് അവരുടെ ഉദ്യോഗം വഹിയ്ക്കുന്ന പി൯ 

ഗാമികഠം എന്നും സഭയില്ണ്ടാകണം. ആരാണ് ഇനത്തെ പ 

ത്രോസു"? ആരാണു് ഇനാത്തെ ഗ്ലീഹന്മാ൪?ഃ 

ശ്ലീഹന്മാരെല്ലാവരും മെത്രാന്മാരായ്മിതന്ന എന്നു പ്രസ്താവി 

യ്യയന്ന യാക്കോബായ രേഖകഠാ മുകളില് ഹാജരാക്കിയിട്ടണ്ടു ഇതി 

ല് നിന്നു യാക്കോബായ വിശ്വാസപ്രകാരവും മെത്രാന്മാരാണു', റ്റ്രീഹ 

ന്മാരുടെ പി൯ഗാമികഠം എന്മ തെളിയുന്നു. ഭരണത്തിനായി ശീ 

മോന് തനെറ ക്രട്ടകാരുടെ തലവനാക്കപ്പെട്ട എനും യാക്കോബാ 

യ രേഖകഠം പ്രസ് താവിയ്ക്രന്നതായി നമ്മറം കണ്ടു. ആകയാല് രില 

വനായ ശീമോനെറ .ക്വി൯ഗാമി ഏതു മെത്രാനാകുന്നു എനാണ്, 

നമുക്കു കണ്ടു പിടിയ്ക്കവാനുള്ളതു”. 

2) ഓരോ മെത്രാനിലും പത്രോസത്വം (പരമാധികാരം) സ്ഥി 

തി ചെയ്യുന്നു എന്നു പറയുക അബദ്ധമാണെന്നു നമ്മറം കണ്ടുകഴി 

ഞ്ഞു (മുകളിരു നോക്കുക) ഓരോ മെത്രാനെയും പത്രോസാക്കിയാല് 

പരമാധികാരേമില്ലെന്നും സിഭ്ധിയ്ക്കം. ഓരോ പാത്രിയക്കിീസിലും പ 

ത്രോസിത്വം (പരമാധികാരം) നിക്ഷിപഏമാണെന്നു പഠയുന്നതും അ 

ബദ്ധാമാണു”, യാക്കോബായ പ്രമാ ണങ്ങളരു സരിച്ചു നെസ് തോര് 

ഒരു പാത്രിയക്കീസല്ലായിരുന്നോ? ശീമോനെറ മേല് സ്ഥാപിയ്ക 

പ്പെട്ട സഭയോടു നെസ് തോര് മത്സരിച്ചെന്നു യാക്കോബായസഭ പ്ര 

സ് താവിയ്ക്യനാ സ്ഥിതിയ്ക്ക് , നെസ് തോരും അദ്ദേഹത്തെപ്പ്രോലെയു 

കള ഓരോ പാത്രിയക്കീസും പത്രോസത്വമുള്ളവരാണെന്നു സമത്ഥി 

യ്ക്ക യാക്കോബായ രേഖകഠാക്കുതന്നെ വിതദ്ധമാണു. ക്രടാതെയും 

ഓരോ പാത്രിയക്കീസിലും പത്രോസത്വം നിക്ഷേപിച്ചാല് സഭ പല 

തായി പിള നട പോകും. “ഒരു തൊഴ്യത്താ? യസഭയ്ക്ര “ഒരിടയന്൯” മാ 

ത്രമേ ഉള്ള. 



1 

1) ഓരോ പാത്രിയക്കീസും പത്രോസത്വത്തിനെറ അംശമുള്ള 
വനാണു*, പാത്രിയക്കീസുമാരുടെ സമൂഹത്തില് പത്രോസത്വം പുണ്്ണ. 
മായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു” എന്നു ചില൪ വാദിയ്ക്യാവണ്ടു”ം എന്നാല് 

ഈ ആശയം സഭാഘടനയെ ദേദല്പെടുത്തുന്നതാണെന്നു” ഇപ്രകാരം 

വാദിയഷ്ക്കനാവ൪ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. സഭ ഏകനായ പത്രോസില് 

സ്ഥാപിയ്ക്കുപ്പെട്ടും ഏക പരമാധികാരിയായ പത്രോസിനോടും അ 

ദ്ദേഹത്തിനെറ കിഴുള്ള റ്റ്രീഹന്മാരോടും ആണ * കണ്ടാലും ലോകാവ 

സാനംവരെ എല്ലാ ദിവസവും ഞാന് നിങ്ങളുടെ ക്രടെയ്യണ്ടു”” എനാ 
മശിഹാ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതു”. ഏകനായ പരമാധികാരിയില് സ്ഥി 
തിചെയ്യുന്ന സഭ എന്നുമുണ്ടായിരിഷ്ക്കുമെ ന്നാണു” ഈ വാകൃത്തിനെറ 

അത്ഥംം ആകയാല് പരമാധികാരം പലരുടെ സമൂഹത്തില് സ്ഥാ 
പിയ്ക്കുക മ"ശിഹായുടെ ഉദ്ദേശ്യത്തിനു വിരുദ്ധമാണെന്നു തെളിയുന്നു. 

. 9 പത്രോസിനെറ പി൯ഗാമി എന്നാ നിലയില് ഏകനില് 
പരമാധികാരം നിക്ഷേപിച്ചാൽ, പർത്രാസു കാലംചെയ്യുശേഷം ഒരു 
പി൯ഗാമിയുണങ്ടായതുവരെ സദ ആരുടെമേല് നിന്നു? ഓരോ പരമാ 
ധികാരിയും മരിച്ചശേഷം വേറൊരാഠം വരുന്നതുവരെ സഭ ആരുടെ 
മേല് നില്ക്കുന്നു? എന്നിങ്ങനെയാണു” വേറെ ചിലരുടെ വാദരീതി. 

_ എന്നാല് പരമാധികാരം ഒരുദ്യോഗമാണെന്നും അതു ശാശ്വത 
മായ ഒന്നാണെന്നും ആദ്യമായി നമ്മറം ഗ്രഹിയ്കൂണം. ഉദ്യോഗം എ 
ന്നും അഭേദ്യമായി നിലകൊള്ളുന്ന. ഉദ്യോഗം വഹിയ്ക്കുന്ന വ്യക്തിക 
ളാകട്ടെ €ആറഠാത്തത്തില് മാറിമാറി വരുന്ന. രാജാധികാരം പ്രയോ 

ഗിയ്കപ്പെടുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തില് രാജാവു മരിച്ചാലും ഭരണഘടന 
വൃത്യാസപ്പെടുന്നില്ല, മരിച്ച രാജാവിന്െറ അധികാരം മാറിപോ 
കുന്നമമില്ല. മരിച്വരാജാവിനെറ നിയമങ്ങറം അയാഠം മരിച്വശേഷവും 
ശക്തിയില് ഇരിയ്കരന്നു. ഇതു പോലെതന്നെയാണു" ഏകനായ പര 
മാധികാരിയില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സഭയുടേയും പ്രകൃതി, കാരണം, ശാ 
ശ്വതമായ ഒരുദഃദ്യാഗമാണു” പരമാധികാരം. (മുകളില് നോക്കുക) 

ഒരേ ഒരാഠാതനെ (യോനായുടെ പുത്രനായ ശീമോന് തന്നെ) 
' *ആഠാത്ത"ത്തില് എന്നും സഭയുടെ തലവനല്ലെങ്കില് അദ്ദേഹത്തി 

ന്െറ തലസ്ഥാനം പലരില് നിക്ഷേപിയ്കകുണമെന്നാാണല്ലൊ എതിര 
ഭിപ്രായംം ഇതു സ്വീകായ്യമാണെങ്കില്, ശീമോന് ഉറങ്ങിയിരുന്ന സ 
മയത്തു” ശീമോനെറ തലസ്ഥാനം അന്യരില് നിക്ഷിപ്പമായിരുന്നെ 
ന്മ സമ്മതിയ്ക്കേണ്ടി വന്നേയ്കും. എന്നാല് ശീമോന് ഉറങ്ങിയിരുന്ന 
പ്പോഴും പരമാധികാരമെനന ഉദ്യേഗം നിലകൊള്ളുകതനൊ ചെയ്തി 
രുന്നു. അപ്പോഴും സഭ പരമാധികാരത്തില് അഥവാ പത്രോസില് 
ഉറച്ചുനിന്നിരുന്നു. ൦ആറഠാത്ത” ത്തിലുള്ള ഉറക്കവും മരണവും തമ്മില് 
_ഈ കായ്ക്ത്തില് വൃത്യാസമില്ലം ഉറക്കസമയത്തുും മരണാനന്തരവും ഉ 
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ദ്യോഗം നിലനില്ക്കുന്നു. ഉറക്കത്തില് നിന്നു” എഴുാനാല്ക്കുനാ ആ 

ം “ആറഠാത്ത” ത്തിലും ഉറത്ങിയവന്൯ന് തന്നെ ദന്നതു ഒരു വിശേഷ 

മല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, മരണത്തിന്െറ ശേഷം വരുന്നയാഠം 

€ത്തറാത്ത"ത്തില് വൃത്യസ്തനെമ്മിലും ഒയര്ദ്യാഗിക നിലയില് മരി 

വൃവനില്. നിന്നു വൃതൃയസ്തനല്ല. *ആറംത്തമല്ല, ഉദഭ്യോഗമാണു* 
നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം. ഏകപരമാധികാരിയയ പത്രാസും കീഴു 

കുള റൂറ്റീഹന്മാരും “ആത്ത” ത്തില് മരിയ്കമെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലഭയാ 
അവര് എന്നുമുണ്ടായിരിയ്മ്യമെന്നു” ഗ്ലീഹാ അരുളിച്ചെയ്തതു? ഇവിടെ 

അവരുടെ ഉദ്യേഗമാണു ചിന്താവിഷയമെന്ന സ്പഷ് ടമാകുന്നു. 

ഒരു പരമാധികാരി “ആറാത്ത്ത്തില് മരിച്ചാലും അദദേഹത്തിന്െറ 

ഉഭദ്യഠാഗവും ഓദ്യോഗിക പ്രവൃത്തികളും സഭാഘടനദഭയാടൊലപ്പം നീ 

ണ്ടുനില്ക്കുന്നു. ആകയാല് ഒരു പരമാധികാരി മരിച്ചദശഷം വേ 

റൊരാറം വരുന്നതുവരെ സഭ ആരുടെമേരു നില്ക്കുന്നു എന്ന ചോ 

ദൃം“അസ്ഥാനത്താണു്ം ഴ് 
ി 

ഴു 

ള് ർ ി ര 

മരിച്ചയാളുടെ ഉദ്യോഗവും ഓദ്യോഗിക പ്രവൃത്തികളും സഭാഘ 

ടനദയാടൊലപ്പം നീണ്ടു നില്ക്കുന്നെ കിരു, വേറൊരാഠം പ്രതൃക്ഷനാ 

കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലൊ എന്നു വല്ലവരും വിചാരിച്ചേക്കാം എന്നാ 

ല്, ഉ ദ്ോഗം സജീവമായി സാഹചയ്യൃത്തിനൊത്തവള്ന്ും പ്രയോഗി 

യ്്രവാനും,. ഓദ്യോഗിക പ്രവത്തികറക്കു സജീവ വ്യാഖ്യാനം നല്കു 

വാനും മറവം സജീവനായ ഒരു പരമാധികാരി ആവശയ മായതിനാരു. , 

മരില്പയാളുടെ സ്ഥാനത്തു” വേറൊരാഠ പ്രതൃക്ഷനാകേണ്ടതായി വ 

രുന്മ. ഇപ്രകാരം ചരമാധികാരപ്രാപ്യര പത്രോസു മരിധ്ൃശേഷം ഒ 

രാഠാക്കു പുറകെ വേറൊരാളായി പ്രത്യ ക്ഷരാകാതിരുന്നാല് സഭയില് ' 

ഉണ്ടാകുന്ന ഭിന്നതകളെയും തക്ത്ങെളെയും സജീവമായ അധികാരപ്പ 

യ്യോഗത്താല് തടയുവാണ്൯ ആളില്ലാതെ വരും. ശ്രദാശകഠം സാധുവാ 

യി ശുശ്രൂഷിയ്കകുവാ൯ മെതാന്മാരും പട്ടക്കാരും മതിയെങ്കിലും മെത്രാ 

ന്മാരെ തമ്മില് യോജിപ്പ്പിയ്ക്കവാനും സത്യമേതെന്ന വിശദീകരിച്ചുറ 

പ്പിയ്യവാരും, സാഹചയ്യങ്ങഠാക്കു പററിയ നിയമങ്ങറഠം സ്തൃഷ്ടിയ്ക്കു 

വാനും മറവം പരമാധികാരം സജീവമായി സംസാരിയ്യേണ്ടആവശ്യ 

മുണ്ടു. ആകയാല് പത്രോസു പരമാധി കാരിയാണെന്നു സമ്മ മിയ്ക്കുന്ന 

തോടെ അദ്ദേഹത്തിനു പരമാധികാരത്തില് വി൯ഗാമിയയണ്ടാകേ 

ദ്ദ മാണെന്നു” സഭാഘടനയുടെ പ്രകൃതി ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളവ൪ യു 

ഷ്ക്രാതിരിഷ്ക്കയില്ല. പർത്രോസു മരിച്ചശേഷം പടത്രാസിനെ ഉപദശ 

അടയും നിയമത്ഭകേയും സജീവമായി വ്യാഖ്യാനിയ്ക്ുവഠനും മറവം പ 

ത്രോസിനെറ .പി൯ഗാമിയല്ലാതെ മറവ ശീഹന്മാരുടെ പി൯ഗാമി 

കറം ഉടൂക്തരാകേണ്ടതല്ലല്ലൊ. പ്രസ്തുത വ്യാഖ്യാനങ്ങറം നതകു 

വാരും ല്രവം മശീഹായൊ പരിശുദ്ധാരമാവൊ ഓരാ അവസര 



19 

ത്തില് പ്രതൃക്ഷപ്പെടുന്നില്ലെന്നു നമുക്കറിയാം, ആകയാല് പത്രോ 

സിനു” പി൯ഗാമി ഉണ്ടാമുകതന്നെവേണംം 

0) ഭരണത്തില് ഏക മായിരിയ്കകൂണമെന്നുള്ള സമാലക്ഷണം ഇ 

പ്പ്യോഠം പറഞ്ഞതരത്തിലുള്ള പരമാധികാരപ്രയോഗത്താല് സതൃ 

സദയില് നിറവേറാതിരിയ്കന്നില്ല, ഈ ല്ലിധത്തിലുള്ള പരമാധി 

കാരപ്രദയാഗത്താല് ഭരണത്തില് ഏകമായിരിയ്ക്ന്നസഭ ഏതാണെ 

ന്ന തിരിച്ചറിയുവാല് (൪1906൩) ആര്ക്കും നിഷ്പ്രയാസം സാധിയ്ക്ക 
ന്നതാണ്”. ഭരണത്തിലുള്ള ഏകത്വം തിരിച്വറിയപ്പെടുവാ൯ (റ 

2 ഡ്ല്ട്രാ]൦ !,൦ (ഠ ൧൦ വ്ദംലബ്സില) പരമാധികാരി എന്നം “ആറാ 
ത്ത?ത്തില് മരിയ്ക്രാതിരിയ്കണമെന്നില്ല. ആകയാല്, പത്രോസി 
നെറ പരമാധികാരം ഏകനില് നിക്ഷേപിച്ചാല്, അദ്ദേഹം മരിച്ച 

ശേഷം വേറൊരാറഠം വരുന്നതുവരെ സതൃസഭ ഏതെന്നു തിരിച്ചറി 

യുവാന് സാധിയ്ക്കാതെ വരുമെന്നുള്ള ഭയവും അസ്ഥാനത്താണ്, 

ഈ ഭയം നിമിത്തം പർത്രാസിനു ഒരു പി൯ഥാമി ആവശ്യമില്ലെ 

ന്നും, മെത്രാന്മാര് എല്ലാവരുംഭക്രടി ഭരണം: നടത്തിക്കൊള്ളുമെന്നും 

വിചാരിയ്ക്കന്നുവരുടെ വാദരീതി അടുസ്ഥാനരഹിതമാകുന്നു.. അവരു 
ടെ വാദത്തിനു നിദാനമായ പ്രസ്തുത ഭയംതന്നെയും അടിസ്ഥാന 

രഹിതമാണ്, 

൦) “പരമാധികാരിയെ തിരിഞ്ഞെടുക്കുന്നവരല്ലയോ അദ്ദേഹ 
ത്തിനു പരമാധികാരം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതു”. അങ്ങനെ “” പരമാധി 
കാരം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതുവരെ അവരിലല്ലഭയാ അതു സ്ഥിതിചെ 

യയന്നതു"; ആകയാല് മെത്രാന്മാരിലോ മറ൨ തിരിഞ്ഞെടുപ്പുകാരി 

ലോ ആണു” പരത്രോസു മരിധ്ൃശേഷം പരമാധികാരം സ്ഥിതിചെയ്തു 
ന്നതു്,” എന്നിപ്രകാരമുള്ള വാദരീതിയും സ്വികായ്യമല്ല. 

എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, പരമാധികാരം സ്ഥാപിച്ചതു മ”ശീഹാ 
യാണു്, . ശാശ്വതമായിട്ടാണു” അവിടന്നു അതു സ്ഥാപിച്ചതു”. പ 

ത്രോസിനെറ ഈ പരമാധികാരം പ്രയോഗ്രിയ്ക്ുവാ൯ ഇന്നയാഠാ: 

വേണമെന്നു” തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവ൪ തീരുമൂാനിയ്മ്യമ്പോറം, ശാശ്വത 
മായി സഭയില് നിലകൊള്ളന്ന പരമറധികാരേരദ്യാഗത്തില് ആ 
തആആആറം സ്വമന്യസ്സാ പ്പദവശി ന. ഇങ്ങനെയല്ലാതെ, തിരിഞ്ഞെട 

ക്കുന്നവ൪ അധികാര കൈമാറാം ക്യ്യുന്ന എന്നു പറഞ്ഞാല്, 

മ"ശീഹാ ഏകവും ശാശ്വതം രയി സ്ഥാപിച്ച പരമാധികാരം 
പലരെടുത്തു കൈകാരം ചെയ്യെന്നും, തദ്വാരാ, അവര് സദാഘടന 
യെ ഭഭേടപ്പെടുത്തിയെന്നും പറയേണ്ടിവരും, ഇതു ശരിയല്ലല്ലൊ. 

_ പത്രോസിനെറ പരമാധികാരം സ്വീകരിയ്ക്കുന്ന ചില യാക്കോ 
ബായക്കാരുടെ എതിരഭിപ്രായങ്ങളെപ്പററി ഇത്രയും പ്രസ്താവിച്ച 
ശേഷം ഇന്നത്തെ പർത്രാസു ആരാണെന്ധ നമുക്കാരായാം. 

ത്മ 

9 ഴു ലി 1; 



1 4. 

ഠോമ്മാ തലസ്ഥാനം, 

പത്രോസ്” അന്തിയോക്കിയായില് പോയിട്ടുണ്ടെന്നു” സമ്മതി 
യ്ക്രാത്തവരായി ആരുമില്ല, എന്നാല് (എവോദിയുസിനെ അന്തിയോ 
ക്കിയായില് ആക്കിയശേഷം) അദ്ദേഹം (അന്തിയോക്കിയാവിട്ടു) റോ 
മ്മായിയ്കക പോയെന്നും റോമ്മായില് തന്റെറ സിംഹാസനം സ്ഥാ 
പിച്ചെന്നും യാക്കോബായ രേഖകഠം സമ്മതിച്ചു പറയുന്നു, 

) [ക ഠോ 331 
“ഗ്ലീഹന്മാര പുഠറജാതികളെയെ, 

ല്ലാം ശിഷ്യപ്പെടുത്തുവാ൯ അയയ്മ്ു പാകാം പം ( 
പ്പെട്ടം അവരില് ഓരോരുത്തനും ടു റ 
ഓരോ സ്ഥലം ദൈവപൂത്ര൯ ഏ പുക രം ഹം. 
ല്പിച്ചകൊടുത്തു. ശീമോനര റോ ” 
ന ്പ..്പ് ് ഡം 

കാ മുക റു കം പു 

റ [₹ പം ഷാ ട്.൧കെ. 

(പെന്തിക്കൊസ് തി നമസ് കാരം_.ലിലിയോ) 
മതപ്രസംഗത്തിനായി മ൦ശീഹാ തനെ പത്രോസിനെ റോമ്മാ 

യിയ്ക്കയച്ചു എനാഠണല്ലൊ ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതു. മോ 
ശെ ബ൪കിഫോയുടെ സാക്ഷ്യം ശ്രടി ഉദ്ധാരിയ്ക്യാം:__ 

ം 1 ക ൨-൨.൧൧. 
€ ടിഫോ എന്നു പേരുവിളിയ്മു 

പ്പെട്ട യോനായുടെ പുത്രനായ ശി 993: 1൭൧ ൧. [9 
മോന്, അതായത്രു” ഗ്ല്ലരീഹന്മാരുടെ റ്റി 
തലവനായ പത്രോസ്” ........ റോ ക. കഃ ൧൦.൫൭ 
മ്മായിയ്മഛപോയി,...രഅവിടെ സഭ 
സ്ഥാപിച്ചു: അതിനെ റ്റ്റീഹന്മാരു കം ചാടുക പ്ല [ 
ടെ തലവനെറ സിംഹാസനമാ | 

ക്കി: 25 സംവത്സരം അതിനെ ഭ ഖടകം ൧. | 1.4൨. 
രിച്ച. ച മം ൭൭. ചഃ? [ഥാ 

(2൦ 26൮200൧൦ 10016512, 11011൭, 1.) 
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2) പത്രേോസു റോമ്മായില് പോയെന്നും അവിടെ സഭ സ്ഥാ 

പിച്ചു” അതിനെ ദ്ര്രീഹന്മാരുടെ തലവനന്െറ സീംഹാസനമാക്കിയെ 

ന്നും യാക്കോബായസഭയിലെ ഒരു പ്രമാണ വേദാന്തിയായ മോശെ 

ബ൪ കീ ഫാ സമ്മതിച്ചു പറയുമ്പോഠം, “ കൊല്ലപ്പെടടവാനുമാത്രം 

നി൪ബന്ധപുധ്വം പത്രോസു റോമ്മായിലേയ്ക്ക കൊണ്ടു പോകപ്പെട 

തേയുള്ള? എന്നു നമ്മുടെ ചില യാക്കോബായക്കാ൪ പ്രസ്താവിയ്യ 

ന്നതിനെപ്പററി എന്തു പറയട്ടെ! മരണത്തിനു നി൪ബന്ധപുവ്വം പ 

ത്രോസു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകല്ലെടുമെന്നുള്ള നമ്മുടെ കത്താവിനെറ 

വാകൃമാണത്രെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് താവിയ്ക്കുവാ൯ ഇവര്ക്കുള്ള ആധാ 

രം! റോമ്മായില്വച്ചു” പത്രോസു” നി൪ബന്ധപുര്വ്വം മരണത്തിനു 

കൂട്ടികൊണ്ടു. പോകപ്പെട്ട എന്നതിതനിന്ന “ കൊല്ലപ്പെടുവാന൯ു മാ 

തരം നിര്ബന്ധപു൪വ്വം പരത്രാസു റോമ്മായിലേയ്ക കൊണ്ടുപോക 

പ്പെട്ടഞ്തേയുള്ള? എന്നു” അനമിയ്കന്നതു” യുക്തിയല്ലെന്നു” ആക്കാണു് 
മനസ്സ്ീലാകാത്തതു'? 

12) രോമ്മാസഭ ഫെബ്ബ.വരി 250൦ ന൯3- പത്രോസിനെറ അന്തി 

യോക്കിയാ സിംഹാസനത്തിന്െറ ഓമ്മകൊണ്ടാടുന്നുണ്ടെകിലും 

റോമ്മാ സിംഹാസനത്തിനെറ ഓമ്മ കൊണ്ടാടുന്നില്ലെന്നു പ്രസംഗി 

യ്ക്യനാവ൪ റോമ്മാസഭയുടെ പഞ്ചാംഗത്തില് ജനുവരി 15ം൯- കു 
റിച്ചിരിയ്യന്നതു” ഏതു തിരുനാളാണെന്നു നോക്കട്ടെ. അതു പത്രോ 

സിനെറ റോമ്മാസിംഹാസനസ്ഥാപനത്തിനെറ ഓമ്മയാണ്”!! 

റ പത്രോസു” 25 സംവത്സരം റോമ്മായില് ഭരിച്ചലെന്നാണ 
ല്ലോ മോശെ ബ൪ര്കിഫോയുടെ സാക്ഷ്യം. എയ്തകൊല്ലം പത്രോസു 
റോമ്മായില് ഭരിച്ച എന്നതു സംബന്ധിച്ചു ചരിത്രകാരന്മാരുട്യിട 

യില് (കത്താലിയ്കുരുറം പ്പെടെ) അഭിപ്പായവൃ തൃഠാസമുണ്ടു”; ഈ അ 

ഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പത്രോസു റോമ്മായില് ഭ 
രണം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നു ചില യാഭക്ക്ബോയക്കാ൪ ഇപ്പ്പോഠം വാദി 
യ്ക്തന്നു. എത്രകൊല്ലം ഒരാറം ഒരിടത്തു ഭരണം നടത്തിയെന്തതു സം 
ബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 
ആ ആറാ അവിട്ടെ ഭരണം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന്” അനുമിയ്ക്രനാതില് 

യുക്തിഭംഗമുണ്ടെന്ന്” ഇവര് ഥഗ്രഹിയ്ക്തന്നില്ലയോ? 

0) പത്രോസില് നിന്നുള്ള കൈവയ്ക്യു' റോമ്മായില് ഉണ്ടായിരു 
ന്നില്ലെന്ന പറയുവാന് ചില യാക്കോബായക്കാ൪ മടി കാണിയ്ക്യാത്ത 
തിരു അല് ഭതപ്പെടേണ്ടിയിരിയ്കന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് യാരക്കാ 
ബായക്കാരുടെ കൈവശമുള്ള *ര്രീഹന്മരരുടെ  കാനോനാകറം 

ടകക 12൨൧) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില് ഇങ്ങനെ കാണുന്നു... 

ച് 
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[പര് ) [ളി | മ്ടകകഥ 

ട്റ്ലീഹന്മാരുടെ ആചായ്യത്വത്തി 0൧.൭ ഠേ കു 
നെറ ക്ൈവയ്ക്യ" റോമ്മാനഗരവും ി 
ഇത്താല്യാ 1 മുഴുവനും, സ്പെയി കി കഥം 
നും, ബ്രിട്ടനും, ഗാളും അവയ്ക്കു ചു 
റവമുള്ള മറവ പ്രദേശങ്ങളും ശീമോ 1_പഠഎ൦കഠ ൭൧൦ 
൯ കിഫോയില്നിന്നതനെ സ്വീ 
കരിച്ചു. അദ്ദേഹം അന്തിയോക്കി 1: റം. ക.].്ഠാ 
യായില് നിന്നു” അവിടെ എത്തുക ു 
യും അവിടെ താന് പണുത സ്ഭ ക്കി 11% [3 
യില്. കല്ലിയ്കനാവനും ഭരിയക്കു 
ന്നവരും ആവുകയും ചെയ്തു.” ൭.൧ ഠെ 

൧കഥാറ ).൭ ൧ ൨.൧൧ 

[ഠം പി പ്രാ [ഠം 

മ് കഥ [൭൨൧൭ 

ഥാ). 1൦% 153 1 
ക് 

(നെസ്”തോറിയങ്കാരാദിയായ ഇതര പൌരസ്തൃരുടെ കൈ 
വശവും ഈ ഗ്രന്ഥമുണ്ടു”.) 

ഈ സന്ദര്ഭത്തില് ഒരു സംഗതി പ്രത്യകം മനസ്സിലാക്കേണ്ട 
തായിട്ടുണ്ടു'. കൈവയ്പും അധികാരവും വൃതൃസ്തങ്ങളാണു”, ഗ്ല 
ഹന്മാരെല്ലാവരും കൈവയ് പ്പു സ്വീകരിച്ചു എന്നാല് ഭരണത്തിനായി 
പതത്രോസു” എല്ലാവരുടേയും തലവനാക്കപ്പെട്ട എന്നു പ്രസ്താവിയ്ക്കു 

ന്ന മേലുദ്ധരിച്ച യാക്കോബായ രേഖകളില് നിന്ന ഈ സംഗതി വൃ 

ക്തമാകുനാണ്ടു”. ആകയാത് ഒരു പക്ഷേ പത്രോസു നേരിട്ട് ആര്ക്കും 

കൈവയ”പു കൊടുത്തില്ലെന്നു.വന്നാലും (വാസ്തവം ” അങ്ങനെയ 

ല്ല) അദ്ദേഹത്തിനെറ പരമാധികാരം റോമ്മായില് സ്ഥാപിയ്കു 
പ്പേട്ടില്ലെന്നു സില്ധിയ്ക്കുനനതല്ല. പത്രോസിനോടട യോജിച്ചു നിന്ന 

ഒരു മെത്രാനില്നിന്മ് കൈവയ് ലു സ്വികരിച്ചു ഒരാഠറം പരമാധി 

കാരത്തില് പത്രോസിനെറ പി൯ഗാമി ആയാല് മതിയാകുനാതാ 

ണഞ൦. യാക്കോബായ സഭയില് പോലും ഒരു പാത്രിയക്കീസിനെറ പി 

൯ഗാമിയാകുന്ന പാത്രിയക്കീസു പരേതനില് നിനു നേരിട്ടു കൈ 

വയ*പു സ്വീകരിച്ചവനായിരിയ്യരണമെന്ന നിര്ബന്ധമില്ലളല്ലെ. 
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ല €“പത്രേസിനെറ പി൯ഗാമികളുടെ പേരുകറഠം കാണിയ്ക്ക 
ന പടികകറം തമ്മില് യോഴിയ്മ്യാതിരയ്ക്കുന്ന. ആകയാല് പത്രോ 
സിനു റോമ്മായില് പി൯ഗാമിയില്ലായിരുന്നു” എന്നും ചില യാക്കോ 
ഖൊയക്കാര വാദിയ്ക്കുന്ന. ഇവിടെയും സ്പഷ്ടമായ യുക്തിഭംഗമു 

ണ്ടു". ചരിത്രകാരന്മാര പില്ക്കാലത്തു നിമ്മിച്ച പട്്(കകഠം തമ്മില് 
ചില പേരുകളുടെ സഥാനക്രമത്തില് യോജിയ്ക്കുന്നില്ലെന്ന വ 
“ പത്രോസിര റോമ്മായില് പി൯ഗാമിയില്ലായിരുന്നെ ന്നുസി 

ഭ്ധിയ”ക്കുന്ന തെങ്ങിനെ? പ് 

എഫേസൂസും റോമ്മായും. 
ീഹന്മാരുടെ തലവരെറ സിംഹാസനം ദറാമ്മാ ആണെന്നു 

മോശെ ബര്കിഫോ പറയുന്ന, (മുകളില് നോക്കുക) ശ്ലീഹന്മാരുടെ 
തലവന് (റിശോ) എന്നു പ്രയോഗത്താല് മോശെ ബര് കീഫോ പര 
മാധികാരമാണ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്നു മുകളില് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട 

ല്ലൊ. ഇതു സംബന്ധിച്ചുള്ള” ഇതര യാക്കോബായ രേഖകളെ ഇവി 
ടെ ഉഭധാരിയ്ക്കാതെ യാക്കോബായ സഭ ഡ്വീകരിയ്ക്കുനാ എഫേസൂസ? 
സുനഹദോസിനന്െറ നടപടികളെപ്പററി സ്വല്പം പ്രസ്താവിയ്ക്യാം. 

നെസ് തോറിീസു” അബദ്ധേ.പദേശം ചെയ്തപ്പോ അലക്സാ 
ന്രിയായിലെ വി, ശ്രറിലോസു റോമ്മായിലെ വി. സെലസ്തീനോധസു 
മാര്പ്പാപ്പയെ വിവരമറിയിച്ചു ശേഷം, നെസ് തോറീസിനോടട യോ 
ജിച്ചു പ്രവത്തിയക്കുവാ൯ പാടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നു? തന്നെയും 
പൌരസ്ത്യ മെത്രാന്മാരെല്ലാവരെയും രേഖാമൂലം അറിയിയ്കരണമെ 
ന്നു മാപ്പ്യാപ്പായോടട് അപേക്ഷിച്ചു. നെസ്തോറീസിന്െറ സി 
ദ്ധാന്തം അബദ്ധമാണെന്നും പത്തുദിവസത്തിനകം മതു പി൯വലി 

'ച്വില്ലെകില്, അയാളെ സിംഹാസനത്തില് നിന്മ ബഹിഷ'കരിച്ച* 
തരസ്ഥാനത്തു വേറൊരാളെ നിയമിയ്യരണമെന്നും ആയിരുന്ന റോ 
മ്മായില് .നിന്നുണ്ടായ തിമമഠനം. തദനുസരണം പ്രവത്മിയ വാ൯ 
ശ്രറിലോസു ഒരുങ്ങി. എന്നാല് ഒരു സൂനഹദോസില് വച്ചുൻകായ്യം 
തീക്കണമെന്ന നെസ് തോറീസും മറവം താഭിലഷിയ്കയുക നിമിത്തം 
എഫേസൂസില് സൂനഹദോസു നടത്തുവാന് മാപ്പ്യാപ്പാ സമ്മതം 
നല്കി, അതിലേയ്ക്കു തന്വെറ പ്രതിപുരുഷന്മാരെയും മാല്പ്യാപ്പാ നി 
യോഗിച്ചുയച്ചു. അവരക്കു മാപ്പ്രാപ്പാ നല്കിയ നിര്ദ്ദേശങ്ങളില് ഇ 
ങ്ങനെ കാണുന്നു: 

* നിങ്ങറം സൃനഹദോസില് [ഹാജരായിരിയ്കൂണം. തക്കമുണ്ടാ 
യാല്, അതില് പ്രവേശിയ്കുരുതു”. മറവകള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം സം 
ബന്ധിച്ചു” നിങ്ങറം വിധി പ്രസ്താവിയ്കൃണം? 

“വാദത്തില് സന്നിഹിതരാകുവാനും മുമ്പേതനെ നമ്മാല് 
നിശ്ചയിയ്കപ്പെട്ടവ നടപ്പില് വരുത്തുവാനും” താ൯ പ്രതിപുരുഷന്മാ 
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രെ അയയ്യുന്ന എന്നും മാല്ല്യാപ്പാ സൂനഹദോസിലേയ്ക്കു്” എഴുതി, - 
അക്കാഡിയുസു്, പ്രൊജെക്ററസ്സ്, പീലില്പ്ോസു? എന്നിവരായിരു 
ന്ന പ്രതിപുരുഷന്മാ൪, 

പ്രതിപുരുഷന്മാരുടെ അഭാവത്തില് നടന യോഗനടപടികഠം 
അവര് ഗ്ഥലത്തെത്തിയ ഉടനെ സ്ഥിരീകരിയ്കരനതിനായി സയന 
ഹദോസില്വച്ചു” അവരുടെ മുമ്പില് ഹാജരാക്കപ്പെട്ട. അവര് അ 
വയെ സ്ഥിരീകരിച്ചു. തുടരനാ” അവരില് ഒരാളായ പിലീപ്പോസു" 
ഇപ്രകാരം പ്രസംഗിച്ചു: 

*പരിശുഭാനും ഓതിപൃജ്യനും, ഗ്ല്രീഹന്മാരുടെ പ്രഭുവും, അവരി 
ത പ്രധാനനും, വിശധാസത്തിനെറ തുണും, സഭയുടെ അടിസ്ഥാന 
വും ആയ പര്ത്രോസു' രാജ്യത്തിനെറ താക്കോലുകഠം കൈപ്പുററി 
എന്നതും പാപങ്ങഠം വിമോചിയ്ക്കവാനും പീടിയ്ക്ുവാനും ഉള്ള അ 
ധികാരം അദ്ദേഹത്തിനു നല്കപ്പെട്ടു എന്നതും, ഇതുവരെയും എ 
ല്ലാസമയത്തും തന്െറ പി൯ഗാമികളില് അദ്ദേഹം ജീവിയ്കകയും 
വിധിയ്ക്ുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതും സത്യമായും സംശയരഹിതമായും 

എല്ലാക്കാലത്തും അറിയപ്പെടിരിയ്ക്കന്ന സംഗതികളാകുന്നു. ആക 
യാല് അദ്ദേഹത്തിനെറ മുറപ്രകാരമുള്ള പി൯ഗാമിയും, അതേസ്ഥാ 

നം തന്നെയുള്ളയാളം, അതിവിശുദ്ധനും, അതിപൂജ്യനും ആയ മാ 
പ്വാപ്പാ---സെലസ്തീനോസുമെത്രാ൯_തനെറ സ്ഥാനത്തു ഞങ്ങ 
ളെ. അയപ്വിരിയ്കുന്നു ........അയാറം (നെസ്തോ൪) സഭയുടെ ഐക 
ത്തില് നിന്ധ വേര്പപെടുത്തപ്പെട്ടിരിയ്ക്കന്നു എന്ന നിങ്ങ അറി 
ഞ്ഞാലും....”. 

ഉടന്തന്നെ വി. ക്രറിലോസു ഇങ്ങനെ പറയുന 
ആേക്മാഡിയൂസ്, പ്രൊജെ ക”ററസു” എന്ന മെത്രാന്മാരാലും........ 

. പീലില്പോോസിനാലും പ്ര്സ്താവിയ്കപ്പെടവ സൂനഹദോസിനു വിശദ 

ങ്ങളുയിട്ടണ്ടു”. റ്റൈൈഹിക സിംഹഫാസനത്തിനെറയും (ടറോമ്മാസിം 

. ഹഫാസനത്തിനെറയും) പാശ്ചാതൃദിക്കിലേ....മെ ത്രാന്മാരുടെ സ,നഹ 

ദ്രോസീനെറയും പ്രാതിനിധ്യം വഹിച്ച കൊണ്ടാണു” അവ൪ അവരുടെ 
പ്രസ*താവനകറഠം നടത്തിയിട്ടുള്ളതു"ം ആകയാല് ദൈവത്തിനിഷ് ട് 

പ്പെട്ട മെത്രാനായ അതിപരിശ്ുദ്ധ സെലസ്തീനോസിനാല് നിണ്ണ 

യിയ്ക്രപ്പെട്ടവ നടപ്പിലാക്കപ്പെടട്ടെ.... 
നെസ് തോറീസിനെ ആദരിയ്യുക നിമിത്തം അന്ന് അന്തിയോ 

ക്കിയാ പാത്രിയക്കീസായിരഭന്ന യോഹന്നാനെ സൃനഹദോസു സ്ഥാ 

നട്രംശം ചെയ്തും എങ്കിലും, സൃനഹദോസീരെറ നടപടികഠം സ്ഥിരീ 

കരിച്ചപ്പ്പോഠം മാല്പ്യാപ്പഠ അദ്ദേഹത്തെ മുടക്കില് നിന്നു വിമുക്ത 

നാക്കിം യോഹന്നാന് നെസ് തോറിസിനെ തൃജിച്ചതറിഞ്ഞപ്പ്പോഠം 

മാല്ധ്യാപ്പാ അദ്ദേഹത്തിന്െറ പേര്ക്കു എഴുതിയതു് ഇപ്രകാരമായി 

രുന്നു... 
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“നമ്മോടു യോജിയ്ക്കുക എന്താണെന്ന താക്ഠം അന്ഭവിച്വറി 
ഞ്ഞിരിയ്കന്നു... വി. പത്രോസു തന്െറ പി൯ഗാമികറം വഴി പ്രദാനം 
ചെയ്യുന്നതു” അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചതു തന്നെയാണു”, അദ്ദേഹത്തി 
ന്െറ ഉപദേശത്തില്. നിന്നു സ്വയം മാ൨വാന് ആരാഗ്രഹിയ്ക്കം?” 

അന്തിയോക്കിയാ പാത്രിയക്കിസായ യോഹന്നാനെറ ഈ അ 

നഭവം പാത്രിയക്കീസുമാരില് പത്രോസത്വം സ്ഥാപിയ്ക്കുന്നവരും, 
അന്തിയോക്കിയായില് പ്രമാധികാരമുണ്ടെന്നു വിചാരിയക്കുനവ 

രും, അന്തിയോക്കിയാ ബന്ധുക്കളും പ്രത്യകം” ചിന്താവിഷയമാക്കിയാ 
ല് കൊള്ളാം, ) 

റോമ്മാ മാപ്്യാപ്പായുടെ പരമാധികാരം ദൈവസ്ഥാപിതമാ 
ണെന്നും, അദ്ദേഹം പരമാധികാരത്തില് പരത്രാസിനന്െറ പി൯ഗാ 
മിയാണെന്നും എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിനു വിധേയരാകണമെന്നും ത 
ര്മെററ രിതിയില് വിഭൂച്ചു പറയുന ഒന്നാണു” എഫേസൂസു” സന 
ഹദോസു'. ഭിന്നിപ്പിര മുന്യനടന ഒരു സൃനഹദോസായി യാക്കോ 
ബായ സഭ ഇതിനെ കരുതുകയും, നിക്കിയായിലേയും കുസ്തന്തിനോ 
പ്പ്യോളിസിലേയും സൃനഹദോസുകറഠംപോലെ ഇതിനെയും സ്വീകരി 
യ്ക്കുകയും, അവയോടൊപ്പം കുരബാനയില് ഇതിന്െറ ഓമ്മ കെറ 
ങ്ടാടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭിന്ധിപ്പിനു മുന്പുള്ള അഭിന്ന സഭയുടെ അഥ 
വാ പുവ്വസഭയുട്ടെ വിശ്വാസം എന്തായിരുന്നു എനാ”എഫേസുസ് സൃ 
നഹദോസു നമ്മെ ഉല് ബോധിപ്പിയ്ക്കുന്ന, ഈ സൃനഹദോസിനെറ 
ചരിത്രം നിഷ് പക്ഷബുദ്ധയഠ പരിശോധിച്ചശേഷം കത്തോലിക്കര് 
മാപ്പാപ്പായെപ്പററി വിശ്വസിയ്ക്കുന്ന സത്ൃയങ്ങഠം എഫേസ്പൂസ് സൃ 
നഹദോസിനെറ ചരിത്രത്തില് നിന്നു നിസ്തക്കം തെളിയുന്നു എന്നു 
ആംഗ്ലീയ സഭാംഗമായ ഡോക്ടര് എച്ച്, എസ്ം സ് കോട്ട പ്രസ"താ 
വിയ്ക്കുന്നു. “11൦ 1:൨5 നടെ ഫര് ൨൦ 2 ചാമഠ൦്, 
“(ലങ്ചി ഠാഥ്ഥവിട 2൩0 ൧൧൫1 ലിപ്സട'” എന്ന രണ്ടു കൃതിക 
ളില് അദ്ദേഹം ഇതു തെളിയിച്ചിട്ടുമു ണ്ടു. എംം എം ബിരുദം സമ്പാദി 
യ്ക്കുവാ൯ ഓക*സ്ഫോര്൪ഡു” സര്വ്വകലാശാലയില് അദ്ദേഹം സ 
മപ്പിച്ച പ്രബന്ധമാണു” ഇവയില് ആദ്യം പറഞ്ഞ മൃതി, ക്രിസതീ 
യ പുനമൈക്യം കൈവരുത്തുവാനുള്ള മാഗ്ലും ചുണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുകയാ 
ണു” രണ്ടാമതു പറഞ്ഞ മൃതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം, മേലുഭ്ധരിച്ചു രേഖകളെ 
ല്ലാം ഡോക് ടര സ്കോട്ട തന്െറ കൃതികളില് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളവ 
മാത്രമാണു്, അകത്തോലിയ്കനെ കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്െറ സത്യാന്വേ 
ഷബുദ്ധിയാണു” ഈ മൃതികഠംരചിയ്ക്കുവാ൯ അദ്ദേഹത്തെ പ്പേരിപ്പി 
ച്വിട്ടുള്ളതു”. 

ഇന്നത്തെ പത്രോസു” ആരാണെന്നുള്ള ചോഭൃത്തിന്” എഫേ 
സസ് സൂനഹദോസു നല്കുന മവപടി ആ സൃനഹദോസു സ്വീക 
രിയ്ക്കുന്ന യാക്കോബായ സഹോദരങ്ങറം സ്വീകരിയ്യ്യേണ്ട മല്ലദയാ? 



ച 

റിശുപാത്രിയക്കീസ, 
വി, പർത്രോസു ശ്ലീഹന്മാരുടെ തലവനെറ സിംഹാസനം റോ 

മ്മായില് സ്ഥാപിച്ചു എന്ന” മോശെ ബര്൪കി3ഫാോ പ്രസ്താവിയ്ക്കു 
ന്നതു പുരാതന സടയുടെ വിശ്വാസമാണെന്നു” ഇത്രയും പ്രസ്താവി 
ച്ചവ വിശദമാക്കുന്നു. പത്രോസിന്െറയോ റോമ്മാ മാ്റ്യാപ്പായുടേ 
യോ പരമാധികാരം സുംബന്ധിച്ചുണ്ടായ ഏതെങ്കിലും തക്കത്തി 
നെറ ഫലമായി ഉത്ഭവിച്ചതല്ല യാക്കോബായ സഭ.' വേറെ ചില 
സംഗതികഠം സംബന്ധിച്ചണ്ടായ വഥക്കുകളാണ” യാക്കോബായ വി 
ഭാഗമുണ്ടാകുവാ൯ കാരണം നല്കിയതു”. ആരംഭത്തിലും പിന്നീടു 
വളരെക്കാലത്തേയ്ക്കും പ്രസ്തുത വഴക്കുകളെപ്പുററിയല്ൂതൈെ “പര 

മാധികാരവും തങ്ങളൂടെ നിലയും?” എന്നു വിഷയം സംബന്ധിച്ച” യാ 

ക്കോബായ പണ്ഡിതന്മാര് ചര്ച്വചെയ്തിരുന്നിളൂ. റോമ്മായില് നിന്നു 

ഭിന്നിച്ച നിന്നിരുന്നെ കിലും, പരമാധികാരം. സംബന്ധിച്ചള്ള. സി 
ഭ്ഥാന്തങ്ങറം പൂവ്വിക യാക്കോബായക്കാര് തത്വത്തില് നിഷേധിച്ചി 
രുന്നുമില്ല, തന്നിമിത്തമത്രേ മോശെ ബര്കിഫോരയെപ്പോലെയുള്ള് 

വ൪ റോമ്മായില് തലസ്ഥാനം സ്ഥാപിയ്കുപ്പെട്ട വസ്തുത മറച്ചു 
വയ്യ്യാതിരിയ് ക്കുന്നതു”, മഹാപണ്ഡിതനായ ബ൪ എബ്രായയും പുരാ 

തന രേഖകറഠം ഉദ്ധരി, വെ, റോറമ്മായുടെ പരമാധികാരത്തെ സൂ 

ചിപ്പതിയ' ക്കുന്ന ഭാഗങ്ങറം ഉ പേക്ഷിയ'ക്കുന്നില്ല. ഹൂദായ കാനോ൯ 

വ_ാം കെവ്പ്യാലിളന്൯ 1 റീം പാസ്ൃദക്കായില് നിക്കിയായുടെ എന്ന 

അാഭിധാനത്തില് അദ്ദഹം ഇതങ്ങനെ ഒരു കാനോ൯ ഉദ്ധരിയ്കുന്നു:_ 

നിക്കിയായുടെ : ലോകത്തി [ 511 പ 

നെറ നാലുഭാഗങ്ങറം പോലെനാ ം ൽ 

ലു പാത്രിയക്കിസുമാര ഉണ്ടാകണം. മും ൭ ക 

അവരുടെ എല്ലാവരുഃടയും വലിയ ലി 
| ൬ ി ര ി ി 

തലവന് (റീദശാററബോ ദ കുല് 1൭ [കാ ഥാ 

ഹു൯) റോമ്മായിലെ (പാത്രിയക്കീ 

സ്); അാദൃഹത്തിനെറ ക്രടെഅ [കഃ [. റ [ഫടട 

ലക്സാന്ത്രിയായിലെ (പായ്രിയ . ലൻ 

ക്ലീസു”); അദ്ദേഹത്തിന്െറ ശ്രടെ ഷാ; ല%േ ഡ് ക റ 

കു"സതന്തിനോപ്പ്പോളിസീലെ (പാ $ 

ത്രിരുക്കീസു); എത്തുകൊണ്ടെന്നാ പാക പെ ലേ ഖമക.ഠ 

ല് എ3ഫസുൃസിര നിന്ന പാത്രി. 

യക്ഠാസ്ഥാനം അവിടേയ്ക മാറവ 

കയും അവിടം പുതിയ റോമ്മാ എ [ടം പ്രക മക] പ 

ന്നു വികിയ്ക്കപ്പെടഴുകയും ചെയ്തു; അ 

ദ്ദേഹത്തിനെറ ക്രടെ കിഴക്കു മുഴു . ിം ൧൮൦ 11൦ 294൭ 

ചയ പയ്ട.൨_..൭൦..:൧൨൧൮) ലേ 
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വനം അധികാരമുള്ള അന്തിയോ . 

ക്കിയാ (പാത്രിയ ക്യീസു)__” ൭൭ ൭.൦....൦.ം൭ 2 പി 

പടാ രം) ..-പാകേള്്പി? 
ി ക 

കം ച 

2) വലിയതലവന് (റീദശോ റാബോ) എന്നതില് തലവ൯ അ 

ഥവാ റിദശാ എന്നു പദം അധികാരസു ചകമല്ലെന്നു ചിലര വാദി 

യ്ക്ന്നും എന്നാല് അധികാരത്തെസൂ ചിപ്പിയ്ക്വാ൯ റീശ്ു ശബ്ദും സുറി 

യാനിഭാഷയില് ധാരാളമുപയോഗിയ്ക്യാവണ്ടെന്നു റിയാന് 

വുന്നവ 6രോട്ട പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. റീശു ശബ്ദം അധികാരസു 

ചകമായി പ്രയോഗിയ്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്ന യക്കോബായ രേഖകറം മു 

. കളില് ഉദ്ധാരിച്ചിട്ടമുണ്ടു'. ആകയാത അവരുടെ എല്ലാവരുടേയും വ 

ന്തം 

ലിയ തലവന്? തി? ത്തേവരുടെ എല്ലാവരുരടയും വലിയ അ 

ധികാരി” ഏന്ന അത്ഥം ഉണ്ടാകാമെന്നെങ്കിലും കായയവിവരമുള്ള 

വ൪ സമ്മതിയ്ക്യാതിരിയ്കകയില്ല. തലവന് എന്നതിനോടു വലിയ? എ 

ന വിശേഷണം ക്രട്ടിച്ചേത്തിരിയ്കരനാതും ചിന്താവിഷയമാണു്. (ഇ 

തു സംബന്ധിച്ചു വീണ്ടും പ്രസ"താവിക്കന്നതാണു.) 

. 2) വേറെ ചില ഇ ്യായമ്യക്ുടെ അഭിപ്പായം കുറേക്രുടി 
വിചിത്രമാണു”, “അവരുടെ എല്ലാവരുഭടയും” എന്നതു “പായത്രിയക്കീ 

സുമാ൪ എല്ലാവരുടേയും” എന്നല്ല, പ്രതൃത “എല്ലാ ജനങ്ങളുടേയും? എ 
ന്നു ഗ്രഹിയ്കകണം പോല്! എന്നാൽ നാലു പാത്രിയക്കീസുമാരുണ്ട്ടു”ം 

അവരുടെ എല്ലാവരുടേയും വലിയ ലവ ഇന്നാരു' എന്നു പറയു 

ന്ന വാകൃത്ങളിയ, പാത്രിയ ക്ടീസുമാരുടെ വലിയ തലവന് എന്ന 

ത എല്ലാജനങ്ങളൂടെയും വലിയ തലവന് എന്ന അത്ഥം മി 

യക്കുന്ന യാതൊരു സൃ ചനയും കാണപ്പെടുന്നില്ലം “അവരുടെ?” എ 
ന്ന സവ്വനാമം മുന്പു റിയ ന നാമങ്ങളെ മാത്രമാണല്ലൊ സുചി 

പ്പിയ് തു, 

9) “അവരുടെ എല്ലാവരുടേയും വലിയ തലവന് റോമ്മാപാ 
ത്രിയക്കീസു", അദ്ദേഹത്തിനെ റക്രടെ ആവരുടെ എല്ലാവരുടേയും വലി 
യ തലവന് അലക്സാന്ത്രിയാ പാത്രിയക്കീസു്,...” എന്നിങ്ങനെയാ 
ണു പ്രസ്തുത കാനോനെറ അത്ഥമെന്ന വേറെ ചിലര്. പായത്രിയ 

ക്ടീസുമാരില് ഓരോരുത്തനും മറവ പാത്രിയക്കീസുമാരെല്ലാവരുടേയും 
വലിയ തലവനാകുന്നു എന്നാണൊ ഇതിന്െറ അത്ഥം? ഈ അത്ഥം 
സുബുദ്ധിയ" ക്ട യോജിച്ചുതല്ലെന്നു മാത്രം പറഞ്ഞാല് മതിയാകുമെന്നു 

കരുതുന്നു. 

0) "അല്ല, അവരടെ എല്ലാവരുടേയും എന്നതു” എല്ലാജനങ്ങളു 
ട്രേയും എന്നാണു”. വിള: യോജിച്ചു" എല്ലാ ജനങ്ങമൂടെ 
ഭമലും അധികറരം നടത്തുന്നു” എന്നിപ്രകാരം മററവ ചില നു വാദിയ" ഗ്യ 

ന ത്തി 

ത്തം 



ലള 

ന, സവ്യനാമത്തെപ്പററി മുകളില് പ്രസ്താവിച്പതു തനെ നാ 
ട്രി ഇവിടെ ആവത്യിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 

കഅ ദ്ദേഹത്തിനെറ ക്രടെ” എനാ പ്രയോഗത്തിനെറ അത്ഥം റി, 
ശായ റോമ്മാ പാത്രിയക്കീസിനോട്ട് അലക്സാത്ത്രിയാ പാത്രിയ 
ക്കീസും അദ്ദേഹത്തോട കുസ്തന്തിനോല്പ്പോളീസു പാത്രിയക്കീസും, 
അദ്ദേഹത്തോട് അന്തിയാക്കിയാ പാത്രിയക്കീസും സ്ഥാനക്രമമനു 
സരിച്ചു യോജിച്ചു നില"ക്കണമെന്നാകുന്നു. എല്ലാവരും യോജിച്ചു" 
എല്ലാവരുടേയും സ്സമൂഹം എല്ലാജനങ്ങളുട്രെയും തലയായി വത്തിഷ്ക്കുണ 
മെന്ന അത്ഥം ജനിപ്പിയ' ക്കുന്ന യാതൊരു സുൃചനയും പ്രസ്തുത കാ 

നോനില് ഇല്ലെന്നു സ്വല്ലമെങ്കിലും വ്യാകരണജ്ഞാനമുള്ളവരെ പറ 
ഞ്ഞു ധരിപ്പിയ്ക്േണ്ട ആവശ്യമില്ല. 

ല് പ വാവു? എന അക്ഷരത്തിനു" ആ അത്വമു 
ണ്ടു”, ഈ അത്ഥമുണ്ടു” എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു” ഇലപ്പ്പോറം പ്രസ്താവിച്ച 
തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങറം സൃഷ് ടിയ്ക്കുവാ൯ പരിശ്രമിയ്ക്കുന്ന 
വ൪ സുബുഭ്ധിയ'”ക്കു യോജിയ്ക്്കാത്ത യാതൊരത്ഥവും സുറിയാനിയക്ഷര 
അദഠാക്കില്ലെന്നു സമ്മതിയ്ക്കേണ്ടതാണ', 

2) മേല് പ്രസ “താവിച്ച വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ അത്ഥശുനൃത ഗ്രഹി 
വിട്ടുള്ള ചിലര് റീശു ശബ്ദം അധികാരസൂ ചകമല്ല, വെവം ബഹഹുമാ 
നസുൂചകം മാത്രമാണു” എന്നു സമത്ഥിയ് ക്കുകയും റോമ്മാ അധികാര 

"ത്തില് നിന്ന മാറി നില്ക്കുവാ൯ തീവ്രമായി യത്തിയ്ക്കുകയും ചെയ്യു 

ന്നു. എന്നാല് റീശു ശബ്ദം അധികാരസു ചകമാകാമെന്നെങ്കിലും 
ഇവര് സമ്മതിയ്യ്യേണ്ടതാണു”. ഇവിടെ അതു അധികാരത്തെ - സൂചി 

പ്പിയ്ക്കുന്നില്ലെന്നു്” ഇവര് തെളിയിയ്ക്കുട്ടെ. യാക്കോബായക്കാരായ 

ഇവർ മോശെ ബര് കിഫോയുടെ വാക്യവും എഫേസൂസു സൃനഹദോ 

സും സ്വീകരിയ'ക്കുന്ന സ്ഥിതിയ്ക്കു റോമ്മായില് ബഹുമാനം മാത്രം 

നിക്ഷേപിയ'ക്ക്വാ൯ ഇവര്ക്കു” എങ്ങിനെ സാധിയ്ക്കും? നിക്കിയായു 

ടേയും എഫേസുസീനേറയും വിശ്വാസം ഭിന്നമാണെന്ന യാക്കോബാ 

യക്കാ൪ പറയുമോ? നിക്കിയായുടെ എന്നു പറയുന്ന പ്രസ്തുത കാ 

നോന് ബ൪ എബ്രായ എടുത്തു പകത്തിയപ്പ്ോോഠം പുരാതന വിശ്വാ 

സത്തെ അദ്ദേഹം ഭേദപ്പെടുത്തിയോ? അങ്ങനെ ചെയ്യെങ്കില് ബ൪ 

എബ്രായയെ യാക്കോബായക്കാ൪ ബഹ്ഹുമാനിയ്യ്േണ്ടതല്ലം 
നിക്കിയായുടെ എന്നു പറയുന വേറൊരു കാനോനില് നിനം, 

വീശു ശബദത്തിനു മേലുഭാരിച്ച കാനോനിലുള്ള അത്ഥം ഏതെന്നു 

നമുക്കു നിസംശയം ഗ്രഹിയ്ക്കുവാ൯ കഴിയുന്നുണ്ടു'. നിക്കിയായുടെ 

എന്നു പറയുന്ന 84 കാനോനാകളില് 9പാമത്തേതാണു” ഇപ്പ്ോോഠം 

പഠഞ്ഞ കാടനാനാ. ആ കാനോനാ പറയുന്നു: ം 

രു പാത്രിയക്കീസിനു തനെറ 

അധികാരത്തിലുള്ളവരുടെ മേല് [2.4൭ ൨4൫൧൭൧.) ൧൧. 



ചി പി 

ന്യായപ്രകാരം ഇഷ് ടമുള്ളതെല്ലാം 
പ്രവത്തിയ്ക്കുവാ൯ അധികാരമു 

ക്ളതുപോലെ, എല്ലാ പാത്രീയക്ഷി പം പി ഗ് 

' സുമാരുടെ മേലും റോമ്മായിലെ 
(പാത്രിയക്കീസിനു) അധികാരമു ചേച 1.൧4കക. [പേ രവി 

ണ്ടാകേണ്ടതാകുന്നു. ഭാഗ്യപ്പെട്ട ൂ 
ച സ്ലം, യാ)? 

പത്രോസിനു പൊതുവില് എന്ന ടമ 1233-6൭ 7. 

പോലെതന്നെ...” ്ു ൂ സ്ര, ഥാഠ.4........൭ ല് കി 

റി കാ 

' (ഠോഠറില: റി വു മുനിം. 27 ഉം 10.) 
 നിക്കിയായുടെ എന്ന പേരില് .ബ൪ എബ്ബായ ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്ന 

കാനോനിലെ റിശു ശബ'ദത്തിനെറ അത്ഥം നിക്കിയായിലെ എന്ന 
, രിയപ്പെടുന്ന മേലുദ്ധരിച്ച എട്ടാം കാഠനോനില് നിന്നു  വിശദമാകു 
ന്നില്ലദയാ? റോമ്മാ പാത്രിയക്കീസിനു സാവ്ൃത്രിക സഭയില് പ 

ടത്രാസിനുള്ള പരമാധികാരം തന്നെയുണ്ടെന്നാണല്ലൊ ഈ എട്ടാം 
കാനോന് പ്രസ്താവിയ്ക്കുനതു”. ഈ സ്ഥിതിയ്ക്ക്” ബര് എബ്രാ 

യ റീശൂ ശബഃഭദത്തെ വെവം ബഫഹ്ുമാനസൃ ചകം മാത്രമാക്കിയെങ്കില് 
നിക്കിയായുടെ എന്ന പേരില് അറിയപ്പെടുന്ന പുരാത കാനോനിലു 

ള്ളതും പുവ്വികവും ആയ വിശ്വാസത്തെ അദ്ദേഹം മാററിയെന്നു പ 

റയേണ്ടിവരും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചെയ്യെങ്കില് അതൊരു മഹാപാ 
തകമാണു*, സംശയമില്ല. 

നിക്കിയായുടെ എന്ദ പറയുന്ന 83. കാനോനാകറം തതാറം 
സ്വീകരിയ്കയന്നില്ലെന്നാണു് ഈ സാഹചയ്യങ്ങളില് ചില യാക്കോബാ 
യക്കാ൪ വാദിയ്കരവാ൯ മുതിരുന്നതു”, ചരിത്രജ്ഞാനമുള്ളവ൪ ഈ വി 
ധത്തില് വാദിയ്ക്കകയില്ല. ബ൪എബ്രായയുടെ ഫുദായ കാനോന്െറ 
പകരപ്പ, കഠം പരിശോധിയ്ക്കുവി൯. ഏഴാം കേവ്പാലെ ഈ൯ പ 
ത്താം പാസുകക്കോയിരു ഇപ്രകാരം കാണും: 

“ഇതു നിക്കിയായുടെ രണ്ടാംപൂ 

സ്തകത്തില് നിന്നാകുന്നു. യൌ 2.31. 2 ലി 1 

നായക്കാരുടേയും സുറിയാനിക്കാരു 

ട്ടേയും ഇടയില് അതിലേ കാനോ 
കളുടെ എള്ട്ും എണ്പത്തിനാലു*? [മ 5൨.1, [൨൧ 

പ്രസ്തുത 83 കാനോനാകഠം ഇഥഗുപ്യായ നെസ'തോറിയ൯ ആ 
ദിയായ സഭകളോടൊലപ്പം യാക്കോബായ സഭയും സ്വീകരിയ്കകുന്നു 
ണ്ടെന്നു” ചരിത്രജ്ഞഠനമുള്ളവക്കെല്ലാം അറിയാവുനതാണു”. യാക്കോ 
ബായക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭമലുൃദ്ധരിച്ച രേഖമതിയാകു 
മെന്നു കരുതുന്ന, 

തിലെ മയ 0 ൧ ഥം 

റി 2൨൧) [..ചികച്ഥാ? വ്; 
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ഉ മലങ്കര സഭയുടെ എന്നു പഠഞ്ഞുകൊണ്ടു” ._ചില൪ ഹാജരാ 
ക്ഭാവള്ള കാനോനെറ ചില പകര്പ്പ,കളില് മേലുദ്ധരിച്ച /വാംകേ 
ക്ലാലെ ഈരു ഒന്നാം പാസൂക്കോ വേറെ വിധത്തില് രേഖപ്പെടു 
ത്തിയിരിയ്ക്ന്നതു"” ഇപ്രകാരമാണു: റ 

പോം അദ്ധ്യായം: പടുത്വത്തെക്കുറിച്ച:. നിഖ്യാസ്ധ 
നഹദോസു നാലു പാത്രിയക്കീസുമാമെ നിശ്ചയിച്ച, അവ 
രിരു അന്ത്യോഖ്യാ പാത്രിയക്കീസിനു കിഴക്കൊക്കെയിലും 
അധികാമമുണ്ടു”. ഓര്൪ന്റേമിനെറ മെത്രാപ്പ്ോോലീത്തായെ 
അഞ്ചാമത്തെ പാത്രിയക്കീസു” എന്നു വിളിച്ചിരിയ്കുന്നു. 
കിഴക്കെ കാസോലിക്കാബാവാ അന്ത്യോഖ്യാ പാത്രിയ 
ക്മീസുബാവായുടെ കീഠാകുന്നു, എങ്കിലും അദ്ദേഹത്സിനു 

മെത്രാന്മാരേയും എലപ്പ്പിസ്ക്കോപ്പെന്മാരേയും പട്ടംകൊടട 
പ്പാ൯ അധികാരമുണ്ടു, എല്ലാ പള്ളികളിലും അദ്ദേഹത്തി 
നെറ പേരുംശ്രടി ഓക്കണം?? 

എന്നാല് കേരളത്തിലല്ലാതെ ലോകത്തില് വേറൊരിടത്തും 
ഈ ഭാഗം ബ൪ എബ്രായയുടെ കാനോനില് കാണുകയില്ല, തന്നിമി 
ഞം യാക്കോബായ രേഖകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള നമ്മുടെ 
പ്രസ്താവനുകളില് ഈ വൃത്യാസത്തെപ്പററി പ്രതിപാദിയ്യ്കേണ്ട 
ആവശ്യമില്ലതന്നെ,. ര് 

“നിക്കിയായില് വച്ച” ഭരണസൌകയ്യത്തിനായി നാലു പാത്രിയ 
ക്കീസുമാ൪ നിശ്ചയിയ്കുപ്പെട്ടും അവര് സമന്മാരാണ്”. അവരില് ക്ര 
അൽ ബഷ്ഇമാനമുള്ളയാഠം റോമ്മാപാത്രിയക്കിസാകുന്നു” എന്ദ മാ 
തൂമേ ബര് എബ്രായയുടെ കാനേഠനു” അത്ഥമുള്ളു എനു ചില യാ 
ക്കോബായക്കാ൪ ഇപല്പ്പോഠം വാദിയ്ക്ന്നതു സ്വീകായ്യമല്ലെന്നു ഇത്ര 
യും പ്രസ്താവിച്ചവയില് നിന്ന തെളിയുന്നു. ഇങ്ങനെ വാദിയ്ക്കന 
വര് യാക്കോബായക്കാരയതുകൊണ്ടു” പത്രോസിനെറ പരമാധികാ 
ഉം സ്വീകരിയ്കേണ്ടവരാണു”. ആകയാൽ നിക്കിയാവരെ സ്പഭയില് 
ആ പരമാധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നൊ ഇല്ലായിരുന്നെന്നൊ ര 

വര് സമ്മതിയ്കകണം. ഉണ്ടായിരുന്നെജില് നിക്കിയാ അതു നീവത്ത 
ലാക്കിയെന്നും തദ്വാരാ പുരാതന വിശ്വാസത്തെയും സഭാഘടനയേ' 
ബും ഭേദപ്പെടുത്തിയെന്നും സിദധിയ്ക്കന്നു: ഇതു യാക്കോബായക്കാ൪ 
ക്കം സ്വീകായ്യമല്ല. ഇല്ലായിരുന്നെങ്കില് പത്രോസു മരിച്ചശേഷം 
പരമാധികാരിയല്ലാതെ സഭാഭരണം ഒന്നിലധികും സമാധികാരിക 
ളില് നിക്ഷിപൃമായെന്നും അങ്ങനെ സഭാഘടന ഭേദപ്പെടെന്നും 
സിദ്ധിയ്ക്ന്നു: ഇതും സ്വീകായ്യമല്ലെന്ന മുകളിരു. തെളിയിച്ചുതാണു'. 
ആകയാല് നിക്കിയായിലെ എനാറിയപ്പെടടന്ന കാനോനാകളുടെ 
വാകൃരീതി പുരാതന വിശ്വാസത്തിനു വിരുദ്ധമായ ഒരു സംഗതി 

ഏര്പ്പെടുത്തുന്ന അത്ഥത്തിര ഗ്രഹിയ്കോേണ്ടതല്ല എന്നു സിഭിയ്ക്ക 
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ന്ദം ഈ സ്ഥിതിയ്യു, പത്രോസിനന്െറ പരമാധികാരം നിഷേധിച്ചാ 

ല് മാത്രമേ ലുമിയ സമാധികാരികളായ പാത്രിയക്കിസുമാ൪ 

നിശ'യിയ്കപ്പെട്ട എനാ വാദം ഒരു യാക്കോഖൊയക്കറരരു ഉന്നയിയ്ക 

വാന് സാധിയയ. കയുള്ളൂ, എന്നാല് യാക്കോബായ രേഖകറഠാക്കെതി 

രായി ഒരു ധ്ധഥാത്ഥ യാക്കോഖബായക്കാര൯ പത്രോസിനെറ പരമാ 

ധികാരം നിധഷധിയ്കനതെങ്ങിനെ? ചിന്തകനായ ഒരു യാക്കോഖാ,, 

യക്കാര൯ എത്ര വലിയ വിഷമസന്ധിയിലാണ് എത്തിച്ചേരുന്ന 

തെന്നു സൃക്ഷിച്ചാലും! , ഈ വിഷമസന്ധിയില് നിന്ന രക്ഷപ്രാപി 

യ്ക്യവാ൯ ചിലര് പ്രയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിരിയ്ക,ന്ന ഉപായത്തെപ്പ 

ററി ഇ പ്രസ്താവിയ്യ്യാം. ം 

അന്തിയോക്കിയാ അല്ല. 

വി. പത്രോസിനു പരമാധികാരമുണ്ടെന്ദം പരമാധികാര 

ത്തില് പടത്രാസിനെറ പി൯ഗ്ധമി അന്തിയോക്കിയാ പാത്രിയക്കീ 

സാണെന്നും വാദിച്ചാല് സ്വന്തം നില ഉറപ്പിയ്യാമെന്നു ഇപ്പ്പോഠം 
പറഞ്ഞക്ൂട്ടര വിചാരിയ്കന്ം. മെത്രന്മാരെയും, പ്രത്യകം പാത്രിയ: 

ക്രീമ്ധിനേയും വാഴിയ്കരസ അവസരത്തില് മശിഹാ പത്രോസിനോ 

൭ അരുളിമ്ഷെയ്യ വാക്കുകഠാ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടു നടത്തുന ശ്ധയകഠം 

തങ്ങളുടെ വാദത്തിനു താങ്ങായി ഇവ൪ കരുതുന്നണ്ടാവാംം 

എന്നാല് മോശെ ബര് കിഫോയെപ്പ്ാലെയുള്ള പ്രമാണ യാ 

ഭക്കാബായ വേദാന്തികളുടെ മേലുദ്ധരിച്ച സാക്ഷ്യങ്ങളെ നിഷേധിയ്ക്കാ 
തെ ഈ വാദം മുവ്പോട്ട കൊണ്ടു പോകാവുന്നതല്ലെന്നു” ആദ്യമായി 

പ്രസ തോവിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ശ്രടാതെയും, പത്രാസ് എവോദിയുസി 
നെ അന്തിഃയാക്കിയായില് ആക്കിയശേഷം റോകമ്മായിയ്കക പോയെ 
ന്നാണല്ലെൌ യാക്കോബായ രേഖകറഠം പ്രസ് താവിയ്ക്കന്നതുു്. പത്രോ 
സ" ജീവിച്ചിരുന്നപ്പ്യോഠം പഴത്രോസു തന്നെയായിരുന്നു പരമാധികാ 
രി; എവോദിയുസല്ലായിരുന്നു. ആകയാല് പരമാധികാരം അന്തി 
യോക്കിയായോട ഫടിപ്പിച്ചശേഷമല്ല പടത്രോസു റോമ്മായിയ്യു പോ 

യതെന്നു സിദ്ധിയ്യ്യന്മ, തനിമ്ക്കില്ലായിരുന്ന ഒന്നു” എവോടിയുസ്സ് 
തന്െറ പി൯ഗാമിക്കു നല്കുനനതെങ്ങിനെ? 1 

വീണ്ടും, അന്തിയാക്കിയാ പാത്രിയക്കീസിനു പരമാധികാരമു 
ണ്ടന്നാ പറയുന്നവര് ഏതു അന്തിയോക്കിയ പാത്രിയ ക്കീഡിനെയാണു* 
മനസ്സ്സിലാക്കുന്നതു”? മല്ക്കായാ, മരറാനായാ, (അന്തിയോക്കിയാ) സു 
റിയാനി,ലത്തി൯, യൌനായ, യധക്കോബായ ഫലന്നിങ്ങനെ ആ൨പേ൪ 
അന്തിയോക്കിയാപാത്രിയാക്കാ നാമധാരികളായി ഇനഠി ഉല്ലൈള്ടന്നു 

ടു”. ഇവരിരു ആദ്യത്തെ നാലുപേരും കത്തോലിയ്കരരാകയാല് 
റോമ്മായുടെ പരമാധികാരം സ്വീകരിക്കുന്നവരാണു”. | തനിയ്ക്യാക 
ട്ടെ പടത്രാസിനാകടെ പരമാധികറരമില്ലെന്നു പറയുന്ന ആളാണ് 



കി 

അന്തിയോക്കിയാ യൌനഠയ പാത്രിയക്കിസ്. ആകയാല്, ശേഷിധ്കി 

രിയ്ക്തന്ന അന്തിയോക്കിയാ യാക്കോബായ പായ്രിയക്കീസ് സാവ്ൃത്രി 
ക സഭയില് താ൯ പരമാധികാരിയാണെന്നു  വാദിക്കുന്മണ്ടോ എ 

ന്ന പരിദശാധിച്ചാരു മതി. ഇഠഗുപ്ലായ, അമ്മനായ സഭകളെ സ 
ഹോദരീസഭകളായും, ആ സഭകളുടെ പാത്രിയക്കീസുമാരെ സമന്മാരാ 
യ സഹോദരന്മാരായും യാക്കോബായ പാത്രിക്കീസു പരിഗണിക്കുന്നു. 

സമനെങ്കിലും മൂത്ത സഹോദരന് ഏന്നു നിലയിലാണു ഈഗുപ്തായ 

പാാത്രിയക്കീസു കരുതപ്പെടുന്നതു”. സമന്മരില് ഒരാറഠം എന്നല്ലാതെ, 

' സാധ്ൃത്രികസഭയില് താ൯ പരമാധികാരിയാണെന്നുള്ള ബോധമോ 

തദനുസരണമായ പ്രവൃത്തിയോ യാക്കോബായ പത്രിയക്കിസിനെറ 

ഭാഗത്തില്ലന്നല്ലയൊ അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഈ പ്രവൃത്തി വീശദീകരിക്കു 

സത്താ? ക്രടാതെയും, “അന്തിയോക്കിയായുടേയും കിഴക്കൊക്കെയുടേ 

യും പാത്രിയക്കിസു”? എന്നുമാത്രമേ യാക്കോബരയ പാത്രിയക്കിസു 
 ഒഓദ്യോഗികരേഖകളില് തന്നെപ്പററി പറയാവള്ളൂ. ബര എബ്രായ 

യുടെ കാടനാനിലും, മലകരസഭയുടെ എന്നു പറഞ്ഞുചിലര ഹാജ 

രാക്കിട്ടജ്ളതായി മുകളില് പറഞ്ഞ ചില കാനോ൯പകര്പ്പകളിലും 

അന്തിയോക്കിയാ പാത്രിയക്കീസിനു കിഴക്കൊക്കെയിലും അധികാര 

മുണ്ടു” എന്നു മാത്രഭമ കാണുന്നുള്ളു. ഈ സ്ഥിതിക്കു്” യാക്കോബായ 

പാത്രിയക്കിസില് യാതൊരുവിധത്തിലും പരമാധികാരം നിക്ഷേപി 

യ്ക്രാവുന്നതല്ല. യാക്കോബായസഭ സ്വികരിക്കുന്ന എഫേസുസു സന 

ഹദോസിമെറ വിശ്വാസപ്രകാരം പരമാധികാരി റോമ്മാ മാര്ല്പാ 

പ്പാ ആകുന്നു. അന്തിയോക്കിയാ പായ്രിയക്കിസായിരുന യോഹ 

' ന്നാനര് എഫേസസില്വച്ചുണ്ടായ അനുഭവത്തെയും അനനത്തരസം 

ഭവഞഃളെയും പററി മുകളില് പ്രസ്തറവിച്ചുവയും ഈ സന്ദരഭത്തി 

ല് നമൂക്ഷ ചിന്താവിഷയമാക്കാം. 

അന്തി യോക്കിയായും യാക്കോബ്യ്യരും. 

യാക്കോബായ പത്രിയക്കീസിനൊ വേറെ ഏതെങ്കിലും അ 

ന്തിയോക്റ പാത്രിയക്കീസിനോ പത്രോസിന്െറ പരമാധികാരം അ 

വകാശപല്പെടവാ൯ യാതൊരു ര൪ഹതയുമില്ല, യാക്കോബായ പാ 

ത്രിയക്കിസിനെറ കായ്യം പറയുകയാണെങ്കിര, വി, പത്രോസു അ 

റ്തിയോക്കിയായില് സ്ഥാപിച്ച എവോദിയൂസിനന്െറ പി൯ശാമിയാ 

' അാതാന് എന്ന പറയുവാ൯പോലും അദ്ദേഹത്തിനു അര്ഹതയില്ല. 

അന്മിയോക്കിയായില് ഒരു പാത്രിക്കിസുണ്ടായിരുന്നപ്പോഴാണു്” അ 

ന്മിയോക്കിയാ പാത്രിയക്ഷിസ് എന്നപേരില് യാക്കോബായ പാത്രി 

യക്ഷീസു പ്രത്യ ക്ഷനായതു'. കല്ക്കിദോനിയാ സുനഹദോസു സ്വീക 

രിയ്ക്രാതെ നിന്ന മെത്രാന്മാരെ ജസ്ററീനിയന് ചക്രവത്തി നാഴുക 



ടുത്തു കയോ തടവിലിടുകദയാ ചെയ്തു. കുസ് തന്തിനോപ്പ്രോളിഡില് 
(കാരഗ്രഹവാസം ചെയ്തിരുന്ന അലക സ്ധാന്ത്രിയായിലെ തിമോദോ 
സിസില്നിന്നു രഹസ്യത്തിലും രാത്രിയസമയത്തും യാക്കോബുബ്യു൪ 

ദാനാ കൈവയ് പ് സ്വീകരിച്ചു് ബു൪ര്ദ”ആ അഥവാ ഒദ്ടകജിനിത്ത്തു 
ണി പൂതച്ചൂ വേഷം മാറി നടക്കുകയും അനേകം മെത്രാന്മാരേയും പ 
ടടക്കാ രേയും ശെമ്മാശന്മാരെയും പട്ടം കൊടുത്തു തന്െറ അരനുഗാമി 

കളാക്കുകയം ചെയ്ത, ഈ യാക്കോബില്തനിന്നാണു്, അല്ലാതെ ഇസ്പാ 
യേലായ പൃർ൪വ്വ യാക്കോബില്നിന്നല്ല. യാക്കോബായ എന്ന നാമം 

ഉല്ഭവിച്ചിട്ടള്ള തു", 1 405ാം കാലത്തോട്ടടുത്തു” ഒരു യാക്കോബാ 
യക്കാരനാല് എഴുതപ്പെട്ട ഒരു യാക്കോബായ പഞ്ചാംഗം വത്തിക്കാന് 

ഗ്രന്ഥശാലയില് സൃക്ഷിച്ചിട്ടണ്ടു” (ഠട്്ലം ""ച്്൦. 9൦. 63, 12) 
അതില് കകാട്കം 800൦ തീയതിക്കു കുറിച്വിരിക്കുന്ന രാമ്മയില് 
ഈ സംഗതി വിശദമായി പ്രസ “താവിച്ചിട്ടണ്ടു് ം അതിങ്ങനെയാ 
ണ:__ 

മോര് യാക്കോബ് ബുരദഞആ ചാം ൭൨.൧൨... പഥ 

യോം അദ്ദേഹംനിമിത്തം നമ്മറം പച് ടം. 
യാക്കേംബായക്കാ൪ര എന്നു വിളിയ്ക 
പട്ട.” കോ. 

ബ൪ എബ്രയയും ഇത്ുരന്നെ സമ്മതിച്ചുപറയുന്നു ((ഥാഠ൩ബിധി൦ 
1] 2186.) 

തയ്വെറ അനുഗാമികഠാക്കായി യാക്കോബുബു൪ദംനാ ആദ്യം ള്ളൂ 
ക്കാര൯ സഗ്റ്രീസിനേയും പിന്നീടു ഒരു പൌലേംസിനെയം അന്ത) 
യോക്കിയാ പാത്രിയക്കീസു” എനന അഭിധാനത്തില് അഭിഷേ പിക 
അന്തിയോക്കിയായില്നിന്ര വളരെ ദൂരെ സ്ഥാപിച്ചു. എന്നാല് റ) 
ന്തിഃയോക്കിയായില് വേറൊരു പാത്രിയക്കീസുണ്ടായിരുനഃം. കുറെ മുമ്പു 
അന്തിയോക്കിയായില് നിന്നു ഹിഷ്കൃതനായ സെവേരുസഡിരെറ 
പി൯ഗാമിയായിട്ടത്രേ സഗ്ഗീസു വാഴിയ്മപ്പെട്ടതു”. അന്തയോക്കിയാ 
യില് ഒരു പാത്രിയക്കീസു ഭരണം നടത്തുമ്പോഠം, അന്തിയോക്കിയാ 
പാജ്രിയക്കീസു” എനാ നാമര്ത്തോടെ, അന്തിയോക്കിയായില് നിന്നു 

.വമരെലുരെ ഒരാഠം പ്രതൃയക്ഷനായാല് അയാളൂടെ അവകാശവാദത്തെ 
ററി എന്തു പറയാനാണു”! യാക്കോബായ പാ്ര്രിയക്കിസുമാര നാ: 
മിതുവരെ അന്തിദയാക്കിയായില് വഡിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പ്രസതാവയോ 
ഗൃമാണു”, സത്യവിശ്വാസത്തെ പൂന്രുദ്ധരിയ്കയവാ൯ എഴുനനേററ ആ 
ളാണു” യാക്കോബുരദാനാ എനു വാദിയ്ക്രനന യാക്കോബായാക്കാര എ 
ഫേസൂസു സൃനഹദദാസു റോമ്മായുടെ പരമാധികാരം സംബന്ധി 

നി 



ക 

നമുക്കു പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന തെളിവുകറം പരിദശോധിയ്മട്ദെം എ 

ഥേസൃയസിലെ വിശ്വാസപ്രകാരം റോമ്മറയ്ക്കുള്ള ആ പരമാധികാര 
ത്തില് നിന്നു വിട്ടുമാവകയും. വിശ്വാസം പുനരുദ്ധരിയ്കവാനെന്ന ഭാ 
വേന രംഗത്തു പ്രദവശിയ്കൃകയും ചെയ്യുന്ന യാക്കോണൂ൪ദാനായേ 

പോലെയുള്ള വര എദഫസുൃസിലെ സുനഹദോസ് സ്വികരിയ്ക്ന്നവ 

'രായ യാര്ക്കാബറയക്കാരുടെ ദൃഷ്ടിയില് വിശ്വാസം പുനരുദ്ധരിയ്ക, 

ന്നവരല്ല, പ്രതൂത, പുരാതന വിശ്വാസമരുസരിച്ചൂ പ്രവത്തിയ്ക്കാത്തവ 

രാകണംം 8 

കണ്ടാലും, ചിന്തകനായു ഒരു യാക്കോബായക്കാര൯ വീണ്ടും വി 

ഷമ സന്ധിയില് വന്നെത്തുന്നു; പുരാതന വിശ്വാസത്തിനും യുക്തി 

യ്ക്കും യോജിച്ച വിധത്തില് വ്യാപരിയ്കരവാ൯ അവരു ശേഷിച്യിരിയ്ക 

ന്ന ഏകമാര്ഗ്ഗം യാക്കോബായ സഭയെപരിതൃജിച്ചു" റോമ്മാ മാപ്പാ 

പ്പായുടെ പരമാധികാരം_ദൈവസ്ഥാപിതമായ ആ പരമാധികാ 

രം സ്വികരിയ്ക്കുക മാത്രമാകുന്നു, രക്ഷപ്രാപിയ്ക്കുവാ൯ ഇപ്രകാരം 

ചെയ്യേ മതിയാവും 

മലങ്കര അന്തിയോക്കിയാബന്ധം. 

മാപ്പ്യാപ്പായിയ്കു, കീഴ്പ്പെടുന്ന തോടെ 2: ന്തിയോക്കിയാ യാ 

ക്കോബൊയ ബന്ധം അദശഷം തൃശിഷ്ലേണ്ടിവരുമെന്നു സ്പഷ് ടമാ 

ണ്”, എന്നാല് കേരളിയനായ ഒരു യാക്കോബായക്കാരനു? അന്തി 

യോക്കീയാ യാക്കോബായ ബന്ധം പരിതൃജിയ്കുവാ൯ വലുതായ ഏ 

തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടാകേണ്ട യല്ല. ല് 

കൂനന് കുരിശു സതൃത്തിന്െറ കാലമായ 1099 വരെ കത്തോ 

ലിയ്കരായി നിന്നവരിരു ഒരു ഭാഗം, പോര്ട്ടശഗിസുകാരെ സ്വീകരിയ്ക്കുക 

യില്ലെന്നു നന് കുരിശില് കയവകെട്ടി സത്യം ചെയ്ത പിരിഞ്ഞതി 

നാ അനന്തരഫലമാണ്” കേരളത്തിലെ യാക്കോബായസഭ,യാക്കോ 

ബായ വീശ്വാസത്തിരു ചെവി കൊടുത്തതോടെ അവര പൂത്ത൯ 

റ൨കാരെന്നു വിഭിയ്കപ്പെട്ടു. ക്രന൯ കുരിശു സത്യം കഴിഞ്ഞശേഷം 

തങ്ങമുടെ നേതാവായിരുന തോമ്മാ അക്ഷദിയാക്കേനെ പത്തുണ്ടു 

പട്ടക്കാര കരടി മെത്രാ൯ വേഷം കെട്ടിചും സാധുവായ പട്ടം കിട്ടുവം 

൯ അക്കദിയാക്കോന് നടത്തിയ പരിഴ്രമങ്ങളൂുടെ ഫലമായി 1008ല് 

യാക്കോബായക്കാരനായ ഒരു മാര് ഗ്രീദഗാറിയൂസ് കേരളത്തിര വന്നു. 

അദ്ദേഹത്തിന്െറ വിശ്വംസം ശുവിച്ചുവ൪ പുത്ത൯ക്രറ൨കാ൪ര എനം 

പഴയ വിശ്വാസം പാലിച്ചവര് പഴയഷയ്രറ൨ക്ര എന്നും വിളിയ്യപ്പെ 

ടട. സക്കാ൪ രേഖകളില് പോലും ഈ പേരുകഠം കാണാിവുന്നതാകുന്നും 

ഒന്നാം മാം൪ദതാമ്മാ എന്നാണു” തോമ്മാ അക്ഷദിയാക്കോ൯ ച 

രിത്രത്തില് അറിയപ്പെടുന്നതു”. അദ്ദേഹത്തിന്െറ പിന്നാലെ രണ്ടം 



റും 29 . 

മൂന്നും നാലും അഞ്മും മാത്തോമ്മാമാ൪ പ്രതൃക്ഷരായി. സാധുവായി 

പട്ടം സ്വികരിയ്കുവാ൯ ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ തിവ്വമായി പ്രയത്തിച്ചു 

കൊണ്ടിരുന്നു, അതി ലേയ്ക്ക' അന്തിദയാക്കിയാ യാക്കോബായ പാത്രി 

യക്കീസിനെ ആശ്രയിയ്മകയും വിദേശത്തുനിന്നു യാക്കോബായ മെ 

ത്രാന്മാരെ വരുത്തുകയും ധെയ്തും ഇങ്ങനെ വന്ന മെത്രാന്മാര തോ 

മ്മാമാ൪ക്കു പട്ടം കൊടുക്കനതിനപകരം പള്ളികളിലെ പ്രതിമകറം। 

തകര്ക്കുക, കേരളത്തില് ഭരണം നടത്തുവാ൯ ഉദ്യമിക്കുക ആടി 
യായ പ്രവൃത്തികഠം ചെയ്തിരുന്ന. ഈദ്ദശ പ്രവൃത്തികറം നിമിത്തം 

ഒരു മാര യോഹനാഠനെ കൊലച്ചിരാജാവു തടവിലിടുകയും ഡച്ചൂകാ൪ 

1 /21_ല് ബമ്പായിലേയഷ്കു കരകടത്തു കയും ചെയ്തും 

ഇങ്ങനെയിരിക്കവെ അഞ്ചാം തോമ്മായുടെ ആവശ്യപ്രഷാരം 

1/81_ല് ഡച്ചകാ൪ കേരളത്തില് കൊണ്ടുവന്നു ഒരു മാര് യ 

യൂസു* 1//2_ല് നിരണത്തുവച്ച” ആറാം തോമ്മായെ ഒന്നാം മാദ 
വന്നാസിയൂസായി വാഴിച്ച. മാര് ദിവന്നാസിയൂുസിനെറ പ്രതിയോ 
ഗിയായ ഒരു മാ൪ ശൂറിലോസും (കാട്ടമങ്ങാട്ട റമ്വാ൯) മാര ഗ്രിഗോ 

ഠിയൂസിനാല് ദീമത്രാ൯പടത്തിലുയത്തപ്പെട്ടം എന്നാല് സക്കാര 
ബലത്തോടെ മാ൪ദിവന്നാസിയുസു” പ്രതിയോഗിയെ ബ്രിട്ടിഷിലുള്ള 

അഞ്ഞുറി ലയ്ക്ര (തൊഴിയൂ൪) നാടുകടത്തി, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വതന്ത്രസ 
ഭയായ അഞ്ഞൃ൪സഭ ല്ഭവിച്ചു. 

സാധുവായി പട്ടംസ്വീകരിച്ചശേഷം ഒന്നാം മാര് ദിവന്നാസി 
യൂസു” അന്തിയോക്കിയരെ ആശ്രയിച്ചില്ല, ദിയസ് ക്കോറോസു എനന 

ഒരു യാക്കോബായ മെത്രാന് വിദേരുത്തുനിന്നു വന്ന പണം പിരി 
ച്ൃദപ്പാാഠം മാര ദിവന്നാസിഷ്ടസു തിരുവിതാംക്രര സക്കാരിരതു ബോ 

ധിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ നാടടകടത്തു കയാണുണ്ടായതു”. അതുമല്ല, പി 

ന്൯ഗാമിയായി അനന്തിരവനായ ഏഴാം മാ൪രത്തോമ്മായെ മാര് ദിവ 

ന്നാസിയൂസുതനെയാണു'” മെത്രാ൯പട്ടം കൊടുത്തു വാഴിച്തു”.യാ 

' ഭക്കാബായ പത്രിയക്കീസിനെ അദ്ദേഹം ആശ്രയിച്ചുതേയില്ലം പി൯ 

ഗാമിയെ വാഴിയ്ക്കുന്നതിനുമുമ്പു” ആവമാസക്കാലത്തോളം മാര് ദിവ 

ന്നാസിയൂസു” കത്തോലിയ്കകനായി ജീവിച്ചു എന്നും പ്രസ് താവയോഗു 
മാണു്. അപ്പ്പോഠം“ കേരളിയ യാ ാബായ സഭയില് മെത്രാനില്ലായി 
രുന്ന! 

ഏഴാം മാത്തോമ്മാ എട്ടാം മാരത്താോമ്മാരയയും “എട്ടാം മാത്തോ 
മ്മാ, ഒമ്പതാം മാത്തോമ്മായയും അന്തിയോക്കിയായില് ആശ്രയി 
ഡ്ല്ലാതെ വാഴിച്ചു സഭാഭരനം .കയ്യേലിച്ചും അനന്തിരാവകാശമുരയ്ക്, 
ള്ള മെത്രാ൯സ്ഥാനം ഒഡ്വെതാം മധത്തോമ്മാദയാടുധ്രടി അവസാനി 

.യ്ക്രകയും ചെയ്ത, ) 

[1 [പി 



0) 

10 19 _ല് ഇട്ടപ്പംറമ്പാ൯ അനാത്തെ അഞ്ഞൂ൪ മെത്രാനില് 
നിന്ന മെത്രാ൯പടവും രണ്ടാം മാര ദിവന്നാസിയൂസു” ഏന്ന നാമവും 

സ്വീകരിച്ചു" സക്ഠാ൪ ബലത്തോടെ ഒമ്പതാ 'മാത്തോമ്മായെ സ്ഥാ 

നദ്രംശം ലെയ്ത്. ഇവിടെയും ജന്തിയാകകിര ബന്ധത്തിനു സ്ഥാ 

നം കാണുന്നില്ല. പിന്ഗാമിയെ വാഴിയ്ക്രാതെ രണ്ടാം മാ൪ ദിവ 

ന്നാസിയുസു മരിയ്ക്രയാല് അഞ്ഞ,ര് മെത്രാന് വീണ്ടും മൂന്നഠം മാര് 
ദിവന്നാസിയൂസിനു വാഴ” ചകൊടുത്തു. മുന്നാം മാര ദിവന്നാസിയു 

സിദെറ പി൯ഗാമിയായ നാലാം മാര് ദിവന്നാസിയുസിനെ 1856 

ല് വാഴിച്ചതും അഞ്ഞൂ൪ മെത്രാ൯ തന്നെ, 

സാധുവായ പട്ടത്തിനു വണ്ടി മാത്രമാണു” ക്രന൯കുരിശു സ 

തൃത്തില് പങ്കെടുത്തവര് യാക്കോബായ പാത്രിയക്കീസിനെ ആദൃം 

ആശ്രയിച്ചതെന്നു ഇത്രയും പ്രസ്താവിച്ചുവ വിശദമാക്കുന്നു. സാസു 

വയായ പട്ടം ലടിച്ചുകഴിഞ്ഞ പ്പം അന്തിയോക്കിയായെ അവര് വി 

സ്മരിയ്ക്കുകതന്നെ ചെയ്തു. ചില നമുസ്ക്കാരങ്ങളില് പാത്രിയകീ 

സിനെ പേരു ചൊല്ലിയിരുന്നതു മാത്രമായിരുന്നു അക്കാലങ്ങളില് 

അന്തിയോക്കിയാബന്ധം സുപചിപ്പിച്ചിരുന്ന ദുരബലമായ ലക്ഷ്യം. 

1952ല് മൂന്നാം മാത്തോമ്മാതനെറ സട യാക്കോബായ പാത്രി 

യ്മീസിനെറ കീഴാണെന്നു അന്നു റസിഡന്റായിരുന്ന മണ്ട്രോസാ 

യുവിനെ അറിയിയ്ക്യയുണ്ടായിം പക്ഷെ അദ്ദേഹം പട്ടം സ്വീകരിച്ച 

തു യാക്കോബായ പാത്രിയക്കീസുമാരുടെ നിര്ദ്ദേശങ്ങഠാക്കെതിരായി 

രുന്നു എന്നു നമുക്കറിയാംം ആകയാല് പ്രോട്ടസ്റര൯൨ കൈടത്ത 

ല് തട്രയുവാ൯ അദ്ഹം പ്രസ്താവന നടത്തിയതായിര്ട്ട കുരുതേ 

ണ്ടതുള്ള, തുടനം പറയുന സംഗതികഠം ഇതിനെ വിശദീകരിയ്ക 

സവയാണ്ം 

കത്തോലിയ്ക്കാ സഭയില് പ്രവേശിച്ചർശഷം തിരിച്ചുപപോയ ഒ 

നഠ% മാ൪ ദിവന്നാസിയുസു” നടത്തിയ പരിശ്രമത്തിനെറ ഫലമാ 

ഡി 10൨൦ ശതാബ'ദത്തിന്െറ ആരംഭം മുതയ പ്രോട്ടസ”ററ൯വകാ 

൪ കേരളീയ യാക്കോബായക്കാരുടെയിടയില് വേലചെ തുടത്ഭിം നാ 

ലാം മാ൪ ദിവന്നാസിയുസിനെറ കാലത്തു പ്രോട്ടസ്ററ൯൨ കൈക 

ടത്തല് ശക്തിപ്പെട്ടപ്പ്ോോഠം, അദദ്ദഹം യാക്കോബായ പാത്രിയക്കി 

സിനെ അഭയം പ്രാപിയ്ക്കയും, പാത്രിയക്കീസു ഒരു മാർ അത്തനാ 

സിയൂസിനെ 1925ല് കേരത്തിലേയ്ക്യയക്കുകയും. ചെയ്തു. മാര അ. 

ത്തനാസിയുസു നിമിത്തമുണ്ടായ വഴക്കുകുഠം ഹേതുവായ തിരുവിതാം 

രര സക്രാ൪ അദ്ദേഹത്തെ നാടുകടത്തി. അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമി 

വ്വുവ൪ സാരില് പിഴയൊട്ടക്കേണ്ടതായും വന്നമം ന 

പ്രോട്ടസ"ററ൯൨കാരുമായുണ്ടായ വഴക്കു മുഴുത്തു ഇരുമൂടടരും 

തമ്മില് വസ്തുക്കഠം വിഭജിച്ചു അന്യോന്യം മാറിയതോടെ 
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പുത്തന് ധ്രറവകാരില് ഒരു ചെറിയ വിദാഗം സി. എംം എ 

സ്കാരായി തീന്ന, ശേഷിച്ചുവരില് പചിലക്ട ,നവീകര 
നട്രമവും പിടിപെട്ട പാലക്കുന്നത്തു മാതൃസ് ശെമ്മാശനെ 
അവര് യാക്കോബായ പാത്രിയകിസിനെറ പക്കലയച്ചും മാര് മാത്യ 
സു അത്തനാസിയുസു” മെത്രാപ്പോലീത്താ എന്ന നാമത്തോടെ ത്ര 
ദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തി. പാത്രിയക്കിസിനെറ സ്താത്തിക്കോന് കാ 
ണിച്ചുകൊണ്ടു" താന് മലങ്കരമെ ത്രാപ്പോലിത്തായാണെന്നു അദ്ദേഹ 
“പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തും ഇന്നുയാക്കോബായ പത്രിയക്കിസു കേരളത്തി 

ല് പ്രടയാഗിയ്കുന്ന തരം അധികാരം മാര് മാത്യൂസ് അത്താനാസിയ്ു 
സാണു” അദ്ദേഹത്തിനു കൊട്ടത്തതെന്നു ഇതില്നിനു വിശദധ-ക 

നു, 

മാര മാത്യസു അത്തനാസിയുസു” ഹവീകരണക്കാരനാണെന്നും മ 
൨൨൦ നാലാം മാര് ദിവന്നാസിയുസ് , പാത്രിയക്ിഡിനെ അറിയിച്ചു. 
സഹായത്തനായി പാത്രിയക്കിസയച്ച ഒരു മാ൪ര്ൂരറിലോസിനു” നാ 
ലാം മാര ദിവുന്നാസിയൂസ് തന്െറ അധികാരം മുഴുവന് വിട്ടുകൊട്ട 
ത്തും മാര മാതൃസു അത്താനാസിയുസിനായിരുന സര്ക്കാര് സഹാ 
യം. മാര് ക്രറി ലോസ്, വഞ്ചകനും നാലാം മാര് ദിവന്നാസിയുസ് വ 
ഞ്ചനയ്കര സഹായിച്ചുവനും ആണെന്ന തീയമാനമുണ്ടായതിനാല് 
കാ൪ ക്രറിലോസ, നീസ്സറഹായനായി ചുററിന ടടക്കണ്ടിവന്നു. 

ഇപ്പ്പോറം പറഞ്ഞ മാര ക്രറിലോസിനെറ പരിശ്രമത്താല് 
അന്തിയോക്കിയന് റിത്തും പാശ്ചാതൃ സുറിയാനിയും കേരളത്തില് 
പൂവ്വാധികം പ്രചരിയ്മവാനിടയായി. അദ്ദേഹത്തിന്െറ കാലത്തും 
അതിനു മുമ്പും കല്ദായ റീത്തും കല്ദായ ലിപികളും പുത്തന്മ്ര 
റ൨കാര൪ര ധാരാളമുപയോഗില്വിരുന്ന. അന്ന കല്ദായ ലിപികളി 
ര എഴുതപ്പെട്ട വളരെ പുസ് തകങ്ങറം ഇന്നും പല സ്ഥലങ്ങളില് 
സുക്ഷിയ്കപ്പെടുന്നണ്ടു”. ചില അന്തിയോക്കിയ൯ ശുശ്രൂഷകഠംപോ 
ലും കരുദായ ലിപികളിലാണു” എഴുതിയിരുന്നതു", 

മാ൪ ക്രറിലോസിനന്െറ സഹായറത്ഥം ഒരു മാ൪ സ്തീഫാന്ദോസു" 
പാത്രിയക്കീസിനെറ പക്കല്നിന്നു കേരളത്തില് വന്ന. സി. എം. 
ഐസ്കാ൪ മലങ്കര സഭാകായ്യത്തില് ഏപ്ല്വെടണ്ടതല്ലെന്നു” മുകില് 
നിന്നു തിരുമാനമുണ്ടാഡി, അതുവരെ മാ൪ മാതൃസ് അത്തനറസിയു 
സിനു” അവരില്നിന്നു ഗണ്യമായ സഹായം ലഭിച്ചിരുനാം. മാര് മാ 
ത്യൂസ് അത്തനാസിയുസിനെറകക്ഷിയും നാലാ,ദിവന്നാസിയുസിനെറ 
കക്ഷിയും തമ്മിലുണ്ടായ വൃവഹാരം നാലാം ലീവന്നാസിയസിനെറ 
കക്ഷിക്കു അത്ര അനുക്രലമായിനന്നില്ല.. മാര് മാതൃസ് അത്തനാസി 
യൂസ് ചെയ്തതുപോലെ പാത്രിയക്കീസില് നിന്ന സ്താത്തിക്കോന്൯ 
കരസുതമാക്കാതെ ഗതിയില്ലെന്നു കണ്ടു” അവ൪ പുലിക്കോട്ട യൌ 
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സേച്പകത്തനാരെ പാത്രിയക്കീഡിനെറ പക്കലയച്ച” അഞ്ചാം മാ൪ 
ടീവന്നാസിയുസ്ായി വാഴ്ചയേല്ലിച്ചു. പാത്രിയക്കീസിന്െറ സ്താ 
ത്തിക്കോ൯ വ്യവഹാരത്തിനരു പകരില്ലെയിലും അന്തിയോക്കിയായു 
ഒെ പിടി കേരഭത്തില് മുവകുവാന്൯ ഒതു വീങടും കാരണമാക്കി. 
196൯൪ പത്രോസുപാത്രിയക്കീസു കേരളഉത്മില് വന്ന മാ൪ മാതൃ 
സ്ന അത്തനാസിയുസിനെ ശപിച്ചു മുടക്കി. തുടന്ന മുളന്തുരുത്തി 
“ഡൂനഹഭോസൂ നടത്തുകയും, മലങ്കര അസ്സ്റോസിയേഷ്യ൯ ഏപ്ലെടു 
ടൃത്തുകയും, ആവ മെത്രാപ്പ്യോലീത്തന്മാരെ ക്രടി വാഴിച്ച” അഞ്ചാം 
മാര ദിവന്നാസിയുസു” ഉഠാപ്പെടെ ഏഴുപേരില് മലങ്കര സഭാഭരണം 
നിക്ഷേപിയ്യ്യകയും ചെയ്യശേഷം പാത്രിയക്കിസു തിരിച്ചുപോയി, സൂ 
പ്രസിദ്ധമായ സെമിനാരിക്കേസിനേറയും മറവം വിവരങ്ങറം ഇവിടെ : 
വിട്ടകളയുന്നു, മാര് മാതൃസ്മ് അത്തനാസിയൂസിനെറ കക്ഷി ഒരു 
സ്വതത്തസഭയായി പരിഞ്ഞു' “മാത്തോമ്മാക്കാര? എന്നു തങ്ങളേത്ത 
നൊ വിളിച്ചുതുടങ്ങി. 

ഇങ്ങനെ പ്രോട്ട൩”ററന്൯വകാരുടേയും, അവരെ തുുടനാ “മാ 
മത്തോമ്മാക്കാരു” യും എതിര്പ്പ് നിമിത്തമാണ്” കേരളത്തില് യാ 

ക്കോബായാ പാത്രിയക്കിസിനു” ഇന്മള്ള അധികാരം സ്ഥാപിച്ചറ 
പ്പിക്കപ്പെട്ടതെന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു. പാത്രിയക്കീിസിന്െറ അ 
ധികമമുറപ്പിയ്ക്രവാനും ചില പ്രവൃത്തികറം സാധൂകരിക്കുവാനും ന 

ടത്തിയ വൃവഹാരങ്ങാഠക്കിടയ്ക്ക് . കോടതിമൂമ്പാകെ ഹാജരാക്കിയ 
കാനോന് പ്രതികളില് ചിലവ കേരളത്തിലല്ലാതെ ലോകത്തില് മ 
റെറങ്ങുമില്ലാത്ത ചില വൃത്യാസങ്ങളെ ഉറാക്കൊള്ളുന്നുണ്ടെന്നും പ്ര 
സ്*താവിയ്യ്കേണ്ട തായിട്ടുണ്ടു”. കപ്രകാരം തന്നെ അന്തിയോക്കിയാ 

യുടെ അധികാരത്തിനു കീഴ് പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ഡ്യയിലെ ആളുക. 

ക്കു” സ്വന്തമായി ഒരു പാത്രയക്കിസിനെ അഭിഷേചിക്കുവാനുള്ള 

അധികാരം നല്കപ്പെടിടടില്ല. അവരുടെ പാത്രിയക്കീസു അഥവാ അ 

ദേഹത്തിനെറ അധികാരത്തിനു കിഴ പെട്ട നില്ക്കുന്ന പൌരസ്ത്യ 

കാതോലിക്കാ അവക്കു മെത്രാപ്പ്ോലിത്തായേ അഭിഷേചിച്ച കൊടു 

ക്കേണ്ടതാണു”” (11൨൦ ദസധാഥഠേം 1. ഠി, 5.1. 2. 
2മ9_47), സൃനാഹദോസു ക്രടാതെ പാത്രിയക്കീസിനു മെത്രാനെ 

മുടക്കാം, പാത്രയക്കിസിനോ കാസോലിക്കായിയ്ക്കോ അല്ലാതെ മെത്രാ 

പ്പോലീത്തായിയ്കകു മൂര്റാ൯ ക്രദാശ ചെയ്യാവുന്നതല്ല. എന്നം  മറവ 
മാണാ* പ്രസ്തുത വൃത്യാസങ്ങഠം, (ഏഴദും കേപ്പാലിഈ൯ ഒന്നാംപാ 

സോക്കോയിലെവൃത്യാസ ത്െപ്പററിമുകളിരു പറഞ്ഞുവല്ലൊ), കേര 

ഉത്തിനു വെളിയ്കു, മറവ സ്ഥലങ്ങളിലെങ്ങും ബര് എബ്രായായുടെ ഹുദാ 

യ കാനോനെറ പ്രതികളില് ഈ പറഞ്ഞ വൃത്യാസങ്ങറം കാണുക 

യില്ല, ബ൪ എബ്രായ കല്ക്കിദോനിയായുടെ* എന്നാ തലക്കെട്ടകെട 
ടൃത്യിരിഷ്കുന്നിടത്തു “ലവൃദൊക്കിയായുടെ” എന്നു വൃത്യാസല്ലെടി 
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ലം 

രിഷ്ണ്ന്നതും രസാവഹംതന്നെ! എന്തിനേറെ? ഈ വൃത്യാസങ്ങളുനു 

സരിച്ചു പാത്രിയഷഷ്സിനെറ അധികാരം കേോടതിമുമ്പാകെ ഉറപ്പി 
ഷ്ണുപ്പെട്ട എന്നു പറഞ്ഞാരു കഴിത്ഞുവല്ലൊ. ള് 

മേല് പറഞ്ഞ ഏഴു മെത്രാപ്പ്ോോലിത്താമാരില് ചില൪ മരിയ്ല 

കയും ചില൪ വശഹീനരാവുകയും ചെയ്തപ്പ്ോോഠം മാര് ക്രറിലോസും വ 

ട്ടുശേരില് മാ൪ ഗീവവഗിസു ദിവന്നാസിയുസും ശീമയിരപോയി പാ 
ത്രിയക്കിസില് നിന്നു മെയ്രാന്൯ പടം സ്വീകരിച്ചു് മടങ്ങിയെത്തി. 

എന്നാരു പുലിക്കോട്ട മാര ദിവന്നാസിയുസിനെറ മരണത്തോടെ 
കേരളീയ യാക്കോബായക്കാ൪ രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു. വട്ടശേരില് മാ 
൪ ഗീവവഗീസ, ടിവന്നാസിയുസിനെ അനുഗമിച്ചവര് മെത്രാ൯ ക 
ക്ഷിയെന്നും പാത്രിയ൪ക്കിസിനെ ആദരിച്വുവര൪ ബാവാക്കക്ഷിയെ 
ന്നും ഇപ്പ്പോഠം അറിയപ്പെടുന്നു. മെത്രാ൯കക്ഷി പാത്രിയ൪ക്കിീസി 
നെറ ലൌകികാധികാരം നിഷേധിച്ചു. അഖബദള്ളാ പാത്രിയ൪ 
ക്ലീസൃ, അവരെ മുടക്കി, സ്ഥാനടഭ്രഷ്ടനായി താമസിച്ചിരുന്ന അ 
ബ്ദല്മശിഹ് പാത്രിയക്കീസിനെ അവര് കേരളത്തില് വതരത്തി. 
അദ്ദേഹം മുന്നു മെത്രറന്മാമെ വാഴിയ്കയകയും മുന്പറഞ്ഞ ആവപേരി 
ല് ഒരാളായ മുറിമററത്തു മെത്രാപ്പ്പോലീത്തായെ കാസോലിക്കാ 
ഒഞയി ഉയത്തുതുകയും ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ മെത്രാ൯ കക്ഷി ഒരു സ്വതന്തൂ 
സഭയായിതിന്ം. ആദ്യത്തെ കാസോലിക്കായുടെ കാലശേഷം വേ 
റെ രണ്ടുപേര൪,കാസോലിക്കാമാരായിട്ടണ്ടു". ഇപ്പ്പോഗത്തേയാഠം മൂ 
ന്ാമനാണു". വട്ടശേരില് മാര് ദിവന്നാഡിയുസ്* യരിച്ചതോടെ മ 
ലക്കരമെത്രാപച്പ്രോലീത്തായും കാസോലിക്കായും ഒരാറാതന്നെയായി 
തീന്നും മെത്രാന്മാതെ വാഴിയ്കക, മു റോ൯ ധ്രദാശചെയ്യുക ആദി 
യായി പാത്രിയക്കീസു ചെയ്യുന്നവ യെല്ലാം കാതോലിക്കാ ചെയ്യവ 
രുന്നു. മെത്രാ൯കക്ഷി തങ്ങളുടെ സഭയെ “ ഓര്ത്ത ഡോക്സ് സഭ്” 
എന്നു വികിയ്ക്കുന്നുണ്ടു". 

ഇരുകക്ഷികളും തമ്മില് നടന്നതും നടക്കുന്നതും ആയ കേറ്ു 
കളെപ്പററി (വട്ടിപ്പുണക്കേസ്, സമുഭായക്കേസ്) വിസതരിച്ച പ 
റയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലൊ. . ഇടയ്ക്ക പാത്രിയകിീസു വനാത്തും വടട 
ശേരില് മാര് ഗീവവഗീസു ദിവന്നാസിയുസിനെറ മൂടക്കുതിത്തതും 
വട്ടിപ്പണത്തിനു വേണ്ടി അപ്പ്പോഴും വാദമുന്ടൌൊയതും ഈ അടുത്തു 
തനൊ നടനാ സംഗതികളാണ്". മാര് മാത്യൂസ്” അത്താനാസിയുസി 
നെറ കക്ഷിയ്യയ വിരോധമായി പാത്രിയകിസിനന്െറ അധികാരം 
സ്ഥാപിയ്ക്കുവാ൯ ഉപയാഗപ്പെടുത്തിയ കാനോന് കമ്ളക്കാനോ 
നാണെന്നത്രേ ഇനാത്തെ മെത്രാന് കക്ഷിയുടെ വാദം. (എ..അഥാം, 
19 അക്കം എന്നി കനോനെല്പുററി എല്ലാവരും കേട്ിട്ടുണ്ടല്ലൊ) 

മെത്രാ൯ കക്ഷിയില് ചുട്ട ഫാദര് പി. ററി. ഗീവ൨ഗീസിഷെറ 
നേതൃത്വത്തില് ബ്വഥഥനി സസ്യാസപ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു. ഫാദര൪ 
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ചി, ററി. ഗിവവഗീസ്, മാര ഈവാനിയൂസ'" എന്ന നാമത്തില് 
ഒഞട്യം ബഥനി മെത്രാനും പിനസി$ട ഖെഥനി 'മെയ്രാപ്പോലീത്തായും 

ആയി, മദ്ദേഹത്തിനെറ സഹായമെത്രാനായിരുന്നു തിരുവല്ലായു 
ടെ മാര് തിഒഫിലോസ്.ം മെത്രാന് കക്ഷിയില്പെട്ട മെത്രാന്മാരുടെ 
ആവശ്യപ്രകാരം പുനരൈകൃം കൈവരുത്തുവാ൯ മാര ഇരവാനി 
യൂസ് റോമ്മായുമായി എഴുത്തുകുത്തുതുടങ്ങി്, മാര ഈവാനിയുസും 
മാര് തീഫിലോസും വിശ്വസതേരായി നിന്നതുകൊണ്ടു”, 1930 

സെപ്ൂംബ൪. 50_ല് മാപവ്റ്യാപ്പം അവരെ കത്തോലിയ്കരാസഭയില് 
. സ്വീകരിച്ചും അന്തിയോക്കിയന് റീത്തും അവക്നഒവദിച്ചുകെറട 
തൂത. പിനീടു മാര ഈവഠറനിയൂസ് തിരുവനന്തപുരം മെത്രാപ്പ്ോ 
ലിത്തായും മാര് തീദഒഫിലോസ് തിരുവല്ലാമെത്രാനും ആയിുപ്രഖ്യാപ 
നം ചെയ്യപ്പെട്ട. “നിരവധിയാമുകഠം ഈ പ്രസ്ഥാനം മുഖേന ക 
ത്തോലിയ്ക്കുരായിതീരുന്നുണ്ടു". ഇന്ന തിരുവള്ലായുടെ ഭരണകത്താവാ 
യിരിയ്യ്യ ന്ന മാര് സെവേറിഷുസ് മെത്രാ൯കക്ഷിയില് നിന്മം, പ 
രേതനായ മാര് ദീയോസ്ക്കോറോസ് ബാവാകക്ഷിയില്നിന്നും ക 
ത്തേ?ലിയ്കുറസഭയുമായിച്ചുനരൈകൃല്പെട്ട മേല്ലട്ടക്കാരാണെന്ന എ, 
ല്ലാവരക്കും അറിയാമല്ലൊ, 

സ്വാതന്ത്ര ത്തോട്ടള്ള അമിതമായ പ്രതിപത്തിനിമിത്തമായിരി 
യ്ക്രാം, ഇല്പ്പോറം മെത്രാ൯കക്ഷിയില് പെട ചില മെത്രാന്മാര്പോ 
ലും പത്രോസിനെഠറ പരമാധികാരം നിഷേധിച്ചുതു ടങ്ങിയിരിയ്കന്ന 

തു. കാസോലിക്കായുടെ അധിക്ാരസിമയില് ഇന്ഡ്യയും ഉഠല്പെ 

ടനാ എന്നു” ഡ്ൂദായ കാദനോനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണെന്നു പഠ 

ഞ്ഞുകൊണ്ടു” മെയ്താല് കക്ഷിക്കാര് വാദം നടത്താവണ്ടു”, എന്നാ 

ല് ഈ ക്രട്ടരയാക്കോബായക്കാരെന്ത് അഭിമാനിയ്യരകയും പത്രോ 

സിനന്െറ പരമാധികാരം നിഷഷധിയ്ക്ുകയും ചെയ്യുന്നതു” വിചിത്രം 

തനെ, കാസ്സോലിക്കായുടെ അധികാരസിമയായി കാനോന് പറ 

യുന്നതു €കിഴക്കു”” എന്നാകുന്നു. “കിഴക്ക്” എന്നതില് ബ൪ എബ്രാ 

യാ ഇന്ഡ്യാ ഉഠാപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നു കാനോനില് നിന്നുതനെ 
തെളിയിയ്ക്രാവുന്നതത്രേ (€ക്രനന്൯കുമിശിനുമുനു”” എന പുസ്തകം 

നോക്കുക, ് 

അന്മിയോക്കിയാ യാക്കോബായാ അധികാരം കേളെത്തില് പ്ര 

വേശിച്ചുതെങ്ങിനെയെനും, അതെ തുടനാണ്ടായ കുഴപ്പുങ്ങറം ഏ 

വയെന്മം ചിന്തിയ്ക്കുന്ന ഒരു കേരളീയ യംക്കോബായക്കാര൯ തനെറ 

പിതൃഭവനമായ പഴയക്രററിലേയ്ക, എങ്ങിനെ തിരിച്ചുവരാതിരി 

യ്ക്കും? പുത്ത൯ ശൂററില് പോയി വളരെ കഥിഞ്ഞു മാത്രം സ്വീകരി 

വൃ അന്തിയോക്കിയന് റിത്തു് .ഉപേക്ഷിയ്കുണമെന്നില്ല; പഴയ 

ററിലെ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു” റീശൂ പായ്രിയക്കീസിനു. അവ൯ 

വിധേയനായാല്മതി, റിത്തുപ്രസ്ഥാനഃത്താടെ ഉണ്ടായികൊണ്ടിരി 



നി 

കി 02 

സ്ര പൂനരൈകൃപ്രവാഹം അവന ധൈധയ്യം നരുകുന്നുമുണ്ടു്. ആ 

ദൃയകാലങ്ങളിലെ മാത്തോമ്മമാരും പ്രത്യേകം ഒന്നാം മാരദിവന്നാ 
്ു പില്ക്കാലത്തു പുലിഭക്കാട്ട മാര ദിവാനാസിയൂസും നട 
ത്തിയ പുനമൈകുപ്റുരിയ്മമങ്ങറം അവനു ചിന്താവിഷയമകാട്ടെം 
പൂലിക്കോട്ടു മാര ദിവന്നാസിയൂസ്, മാവ്പ്യാപ്പായുടെ പ്രതിപുരുഷനെ 

ഈട്ടക്കമണ്ടില് ചെന്നു സന്ദ൪ശിക്കുകക്ടടി ചെയ്തു, ഒന്നാം മാര്ദി 
വന്നാഡിയുസിനെര പുനരൈക്യം പരാജയമടഞ്ഞെങ്കില് റിത്തതു 
പ്രസ്ഥാനവും മാര ഈവാനിയൂസ് ആദിയായ മേല്ലട്ടക്കാരുടെ പൂന 

രൈക്യവും സവ്യഥാ വിജയപ്രദമാണു. 

യാക്കോബായ സഭയിലുള്ള മേല്ലട്ടക്കാര പോലും പത്രോസി 

നെറ പരമാധികാരം സംബന്ധിച്ചു് ഭിന്നോപദേശങ്ങഠ ചെയ്യു 
ന്നു, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ തടയുവാനുള്ള ശക്തിയും യാഭക്കാബാ 

യ സ്രഭയിലില്ല, എന്തുകൊണ്ടു” 

തക്കക്രടാതെ വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കുവാ൯ എപ്പ്പിസ്ക്കോപ്പ 
ന്മാരെ നയിക്കുന പത്രോസിനന്െറ ശബ്ദം യാക്കോബംയസഭ 
യിരു കേഠംക്യടപ്പെടുന്നില്ലം, കാരണം, ആ സഭ പത്രോസിന്മേല്ല 
സ്ഥാപിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു'. മശിഹാ തന്െറ സഭയെ പത്രോസി 
ഭന്മര സ്ഥാപിച്ചു എന്നു നിയം പാടിസ്തുതിക്കുന്ന യാക്കോബാ 
യക്കാര൯ ഈ സംഗതികളും ചിന്തിയ്യ്കേണ്ടതാണു', 

കത്തോലിയ്ക്രാസദയിലേയ്കുള്ള ഒഴുക്കു തടയുവാ൯ വിരോധികറം 
പ്രടയാഗിക്കുന വിദ്യകളില് ചിലവയെപ്പുററിയും രണ്ടുവാക്കു പറ 
ഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. 

ഒഴുക്കു തടയുവാന് മുപപായം. 
1) “ഠഠാമ്മാ മാപ്പ്രായിയ്ക്കു കീഴ്പ്പെടുകയില്ലെന്മ ക്രനല്കുരി 

,ശിക്രയവച്ചു പൂവ്വന്മാര ചെയ്ത സതൃം ലഘിക്ഭക ശരിയാഭണാ? 
എന്ന കേഠക്കു ദമ്പറ റം സാധുക്കഠം സാധരാണമായി ഞെട്ടിപ്പോക 
ന്നു. ശ്രന൯കുരിശിക്കല് അങ്ങിനെയൊരു സത്യം നടന്നാല്തനെ 
യും, സതുവിശ്വാസത്തിയ വിരോധമായി പുൂല്ന്മാ൪ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ 

_ത്ൃം പാലിക്കുവാ൯ അനന്തിരവര്ക്കു കടമയില്ലം സത്ൃയസഭയുടെ ത 
ലവരു കിഴ്പ്പെടുകയിളെന്നുള്ള സത്യം പാപകരമാണു*, പാപ 
കരമായ സത്യം പാലിഷ്ക്യാവുന്നതല്ലതന്നെ, എന്നാല് വിരോധികറം 
പഠയുന്നതരം സത്യം ക്രന൯കുരിശിക്കല് നടന്നില്ല. പവങ്കികടു 
മായി ബന്ധമുണ്ടാകഷില്ലെന്നായിരുന്ന ആ സത്യംം കേരളത്തിലെ 

ള് യാര്ക്കാബായപവ്റള്ളിക്കാര യ്രടി 1970ല് എഴുതിയ മുളത്തുതത്തി 
പ്ൂടിരയോലയില് “__ പിന്നിടു ഞങ്ങറം മട്ടാരഞ്ചരില് ക്രടംക്രടി മേ 
ലാരു പവങ്കികളുമായി യാതൊരു സംഖെന്ധവും ചെെയ്തയില്ലെന്നു സ 
തൃംചെയ്ത പിരിയുകയും ചെയ്തു..." എന്നല്ലദ യാശന൯ കുരിശു സത്യ 
ത്തെപ്പുററി പറയുന്നതു്? 

പിക 
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മി ന്; ) ഴ് ) കേരളത്തിലേ പൂവ്യികസഭ യാഃക്കാബായ ആയിരുന്നെന്നു 
പറയുന്നവരും ഉണ്ടാവാം. എന്നാൽ യാര്ക്കാബായബസഭ ആറാം ശതാ 
ബദത്തില് ആവിര്൪ദവിച്ചുതിനുമുമ്പൂ, അതു കേരളത്തില് ഉണ്ടാ 
യിരുന്നിരി ഒ്ഒവാ൯ ഇടയില്ലല്ലൊ. യാക്കോബായ സഭ സത്യസഭയ 
ല്ലെന്നു മുകളിരു പ്രസ്താവിച്ചുവ വിരുഭമാക്കിയിട്ടുക്ള സ്ഥിതിക്കു 

മശീഹ സ്ഥാപിച്ചതും തോമ്മാശ്ലീഹാ പ്രസംഗിച്ചതും ആയ സഭഅആ 
തല്ലെന്നു സ്പഷ്ടമാണു'. പൂവ്വകാലത്തു വല്ലദപ്പാഴും അതു കേരമ. 
ത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നെന്നവന്നാലും അതു സതൃസഭയല്ലാത്ത മിനാല് 
അതില് ആരും നില്൪ക്കണ്ടതല്ല. (17൦ ശതാബദത്തിനുമുമ്പൂ” കേ 

രളത്തിൽ യാര്ക്കാബായസഭയ്ക് സ്ഥാനമില്ലായിരുന്നു എന്നു” “ക്രന൯ 
കുരിശിരുമൂമ്പു”? എന്ന പുസ്തകത്തില് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടു്) കി 

3) റോമ്മായില് ഒരു പെണ്പപ് പ്പാ ഭരിച്ചിരുന്നു എന്ന പറ 

യുന്നാവ൪ 1൮൨൦6019 130൧00 ആഭിയായ പ്പോട്ടസ്ററന്൨ 
ഗ്രന്ഥങ്ങഠം പരിശോധിയ്കുട്ടെം, ഇതു വെവം കെട്ടുകഥയാണെന്നു 

അവയില് തെളിയിച്ചിരിയ്ക്ന്നതു കാണാം”... നവ ചേി ബേല 

൧൮൦ “ 1:൩൨ധിഠ൧10൭ 2൧൧ബികേ, 1021, 24114. ഉ. 7: 
4) റോമ്മാസഭ കുരബാനയില് പത്തിറാ ഉപയോഗി ഷ്ക്ുന്നതു 

തെററാണ ത്ര? എന്നാല് പത്തിറാ ഉപയോഗിയ്ക്ുന്ന അരമ്മനായ 

സഭയെ സഹോദരിസഭയായി കരുതി കരദാശകളിത. ആ സഭയുമായി 

സംസഗ്ഗും ചെയ്യുന്നു തിനു, യാക്കോബായ സട വിമുഖയവ്പം അമ്മനായ 

രുടെ പത്തിറാ സ്വീകായ്യമെങ്കില് റോമ്മാസഭയുടടേതു്” എന്തുകൊണ്ടു 

സ്വീകായ്യമല്ല? കാസോലിക്കായുടെ കിഴിലുള്ള ബ്രഹ"മവാ൪ പള്ളിയി 

ല് ഫാദ൪ കോശി പത്തീറയല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നതു”. 

5) കത്തോലിക്കാ സഭ പരിശുദ്ധാത്മാവു” പുത്രനില് നിന്നു 

ടി പുറപ്പെടുന്നെന്നു വിശ്വസിയ്ക്കന്നതു” ആക്ഷേപാര്ഹമാണെന്നു 

പറയുന്ന യാക്കോബായക്കാര തങ്ങളുടെ ഗന്ഥങ്ങഠം പരിശോധിച്ചു 

നോക്കാ൨ണ്ടോ? വുഹാ “സാരാംശസംബന്ധമായി പുത്രനില് നിന്നു 

ടക്കുന്നു? എനം, *സാരാംശത്തില് തനിസ്ത്രള്ളവ പുത്രനില് , നി 

ന്നു എടുക്കുന്നു? എന്നും [൭ ൭9 കലവ [ടമ ൧. 1... ടക 

(൭ പ്ര കയ ടം ഠോ) കാസുസ്ത്തോസി 2൯റയും മത്തായി 

യായുഃടയും അനാഫോറാകളില്കാണുന്നില്ലയോ? ൨൮ഹാ പൂത്രനെറ 

 വൃഹായാണെന്നു പലേ.നമസ്കാരങ്ങമിലും ചൊല്ലൂന്നില്ലദയാ? വുഹാ 

യുടെ സാരാംശം പൂത്രനിര നിന്നെടുത്തതാണ്, വൃഹാ പുത്മനെറ 

വഹായാണു” എന്നെല്ലാം പറയുന്നവയുടെ -അത്ഥം തന്നെയാണു 

പുറപ്പെടുന്നു” എന്ന പദത്തിനു കത്തോ.ലിയ്യ,ര സങ്കല്ലിഷ്ക്കന്നതു”. 

8) മ൦ശീഹായ്ക്ര രണ്ടുസ്വദാവമുണ്ടെന്നു കത്തോലിയ്ക,൪പഠിപ്പി 

ന് 

യ്്തന്നു പോരു! എന്നാല് ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും കുലരപ്വ ഭൂടാ - 
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തെ മ൦ശിഹായ്മരണ്ടെന്ന യാഭക്കാബായക്കാ൪ വിശ്വസിയ്കന്നുണ്ടു. ഭൈ 
വത്വത്തിനു ദൈവ സ്വഭാവമെന്നും മരു ഷ്ൃത്വത്തിനു മഠഷ്യ സ്വഭാവ 
മെന്നും കുത്തോലിക്കര പഠയുന്നതായി യാക്കോബായക്കാര്൪ ഗ്രഹി 
ച്തിരുന്നെങ്കിരു മതിയായിരുന്നു. ി 

7) മുമ്മാഷ്ണികളും ൂരന്മാരും ആയ മാപ്പ്യാപ്പാമാ൪ ഉണ്ടായിരു 
ന്നെന്നു പറഞ്ഞാണു ചിലര് സാധുക്കളെ വഞ്ചിയ്ക്ാവള്ളതു", സക്കാരു 
ദ്യോഗസ്ഥന്മാരില് അവരുടെ ഉദ്യോഗവും വ്യക്തിയും തമ്മില് വൃത്യാ 
സപ്പെടുത്തുകയും തദനുസരണം പ്രവത്തിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര്ക്കു 

മാര്പ്പ്പാപ്പാമാരുടെ ഉദ്യോഗവും വൃക്തിയും തമ്മില് വുൃത്യാസപ്പെ 
ടുത്തുവാ൯ സാധിയ്കുകയില്ലയോ? സ്വകായ്യവളക്തികഠം എന്ന നി, 

ലയില് ടുമ്മാശ്ലികളൊ ശ്രൂരന്മാരോ ആയി മാപഡ്പ്യാപ്പുമോ൪ വ്യാപ 
രിച്ചെന്നുവരാം. തെററില്ലാത്ത മനുഷ്യ൯ ആരാണു? 

8) ഒരേ സമയത്തു ഒന്നിലധികം. പാത്രിയക്കിസുമാര്പ്പത്യ 
: ക്ഷരായാല് മുറപ്രകാരം ആദ്യം തിരിഞ്ഞെടുക്പ്പെട്ടയാളാണു” സാ 

ക്ഷ2ല് പാത്രിയക്കിസെന്നും മറവള്ളവ൪ പാത്രിയക്കീസുമാരല്ലെന്നു" 
നിര്ദ്ദേശിഷ്ക്കന്ന ഹൂദായ കാനോന് കയ്യില് വച്ചുകൊണ്ടു, ഒന്നില 
ധികം മാര്ദ്റ്വാപ്പാമാ൪ ഒദരസമയത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നു" ഹാസൃര് 
പത്തില് സംസാരിയ്ക്കുവാ൯ യാക്കോബായക്കാര് മടികാണിയ്ക്രാത്ത 

തില് വിസ്മയിയ്ക്കുയേ തരമുള്ളൂ. മുറപ്കാരം ആദ്യം തിരഞ്ഞെടു 
ക്കപ്പെട്ട ആളാണു” യഥാത്ഥ മാര്പ്പാപ്പാ. അദ്ദേഹത്തിന്െറ സ്ഥാന 
തുത”, ഒരാഠം മരിപ്പുശഷം വേറൊരാളായി പൂറകെ പൂറകെ മുറപ്രകാ. 
രം തിരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും യഥാത്ഥ മാപ്പ്യാപ്പാമാരാകുന്നു, . ഇങ്ങ 
നെ മുറപ്രകാരം തിരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവര മാത്രമാണു് ഒന്നിലധികം 
പേര പ്രതൃക്ഷരായെ നപേറയുന്നകാലഭത്ത യഥാത്ഥ മാപ്പ്ാപ്പഠമാ൪ം 

9) കത്തോലിയ്കുരുടെ വിശ്വാസപ്രമാണത്തില് മ്ശീഹാത 
നൂരാ൯ മരിച്ചെന്നു ചൊല്ലന്നില്ലത്രേ. എന്നാല് ഈ വിശ്വാസപ്ര 
മാണത്തിനെറ  ,ലത്തിന് . മൂലത്തിരു ഉ പയോഗിക്ചിരിയ്കകന്ന 
നട്ടു എന്ന പടത്തിനു “പീഡസഹിച്ചൂ മരിച്ചു" എന്നാണത്ഥം. 
തുടന്നു *സംസ്ക്കരിക്കപ്പെട്ട” ഉയത്തെഴു ന്നേറ൨ എന്നു ചൊല്ലന്ന 
തു മരിഷ്ക്കാത്തദഒരാമെപ്പററിയാണെന്നു ആരെങ്കിലും വിചാരിയ്ക്കുമേറ* 

10) സ്വമാതാവിനെറ ഉദരത്തിൽ പ. കസ്യാസ്ര്രീമറിയത്തി 
നെറ ആത്മാവു” അവളുടെ ശരിരത്തോടു യോജിച്ചു" അവറം ട്ടല് 
വിച്ച ആക്ഷണത്തിരല്, അവളില് ദൈവകോപമല്ലം പ്രതൃത, കൃ 
പാവരമാണു' ഉണ്ടായിരുന്നതു്”; ഈ ഡത്യത്തെ കത്തോലീക്കധ 
“അമലോല്ഭവം* എന്നു വിളിയ്ക്കുന്നു, “ കുറയില്ലാത്ത മുത്തു” 

ഴൂ | 

10൨൧ ), (പിപി ണ്ടാം സ്വഗ്ലും? 2? 1൧൧. 
 *മന്നതനായ ദൈവത്തിന്െറ രഥം” 5൭. | | 
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' എന്നെല്ലാം മറിയത്തെ അഭിഡംബോധനം ചെയ്യുന്ന യാക്കോബായ 
ഭഓാ൪ “ അമലോല്ഭവ'ത്തിങ്കല് അത്ര ക്ഷോഭിയ്യ്േണ്ടതില്ല. 
(൦ ൧11) മരിച്ചവരുടെ കടങ്ങറം ക്ഷമിയ്ക്രവാ൯ അവര്ക്കുവേണ്ടി 
പ്രാത്ഥിഡ്ക്രന്ന യാരുക്കാബായക്കാ൪ കത്തോലിയ്കുരുടെ ശുദ്ധീകരണ 

സ്ഥലത്തെ അനുഭാവത്തോടെയല്ലയോ വീക്ഷിയ്ക്കേണ്ടതു”? മരിച്ച 
ഭശഷം ആത്മാക്കറ ഏതവഗ്ഥയിലാണെന്നള്ളതു സംബന്ധിച്ചു ഖ 
ണ്ഡിതമായ സിഭ്ധാന്തമില്ലാത്ത യാക്കോബായ സഭ ഖണ്ഡിതങ്ങളാ 
യ ഡിദ്ധാന്തങ്ങളുള്ള കടത്താലിയ്ക്രാസഭയേ എന്തിനു പഴിയ്കന്നു? 

പാം 13) കുമ്പധാരമെന്ന ക്രദാശ ഡ്വികരിയ്കകയും കുവ്വസാരിപ്പി 
സ്കുന്നു് പട്ടക്കാരന് വിഃവേകമനുസരിച്ചു" പരിഹാരപ്രവൃത്തികുഠം 
കുറച്ചു കൊള്ടക്കാവുനന താണെന്നദു സമ്മതിയ്കരകയും ചെയ്യുന യാക്കോ 

ബൊയാക്കാ൪, കത്തോലിക്തരുടെ “ദണ്ഡമോചന് ത്തെ അവഹേളിക്കു 
ന്നതു കായം മനസ്സിലാക്കാതെ മാത്രമാണ്, വിമോചിയ്ക്കല്പെട്ട 
പാപ്പത്തിനു ശേഷിച്ചിരിയ്കന്ന പരിഹാരക്കടം തീരക്കാ൯ ചെയ്യേ 
ണ്ടതായ പരിഹാരപ്രവൃത്തികന് കുമ്പസാരത്തിനു വെളിയ്ക്കുവെച്ചു 

കുറവുചെയ്യുന്നതാണു” “ദണ്ഡവിമോചനം,” ഇതിനു പകരം മ ശിയു 

ട്രേയും - പരിശുഭാനമാരുഃടയും യോഗ്യതകളെ സഭ ദൈവത്തിനു സമ 

ര്പ്പിക്കുന്നുമുണ്ടു”. പൂ൪വകാലങ്ങളില് നാല്ൃതും അമ്പതും ദിവസം 
പരിഫാരപ്രവൃത്തികഠം ചെയ്ത സമ്പാടിച്ചിരുന യോഗ്യത, ആ പ്ര 

വൃത്തികഠാക്കു പകരം ലഫുവായ വേറെ പ്രവൃത്തികഠം ചെയ്ത്കൊ 

ണ്ടു” സമ്പാദിയ്ക്കാമെന്നാണു” നാല്ൃതു ദിവസത്തെ അല്ലെങ്കില് അ 
നദ്വതു ദിവസത്തെ ദിണ്ഡവിമോചനം  എന്നുപറയുന്നതിനെറ അ 

ത്ഥം. നാല്പതു ദിവഡത്തേയ്മോ അമ്പതു ഭിവസത്തേയ്ക്കോ പാപം 
ചെയ്യുവാനുള്ള അനുവാദമെന്നോ, ശ്രദ്ധീകരണസ്ഥലത്തിലെ പീഡ 

കഠം നാല്പതോ അമ്പതോ ദിവസത്തേയ്കര വെട്ടിക്കുറിച്ചിരിയ്ക്കന്നു 
എന്നോ അതിന് അത്ഥമില്ലം 

19), കിയ ഉയത്തു 

വാ൯ വേണ്ടി കല്ക്കിദോനിയാ സൂനഹദോസില് ചിലരെല്ലാം ശ്ടി 

ഒരു കാനോനാ അവതരിപ്പിച്ചു. (7-൦ കാനോന) എന്നാല് മാ 

൪പ്പ്ായുടെ പ്രതിപുരുഷന്മാര അതിനെ അംഗികരിയ്ക്രാതെ ' തള്ളി 

ശെ ത്തു. ആകയാല് കല്ക്കിദോനിയാ സൃനഹദോസു രാജശക്തി 

യാല് നടത്തപ്പെട്ടതാണെന്നു യാക്കോബായക്കാര വാദിക്കുന്നതില് 

യാതൊരത്ഥവുമിലുന്ന വിശിദമാകുന്നു, കല്ക്കിദോനിയസുന്നഹദോ 

സുദീയസ്ക്കോറാസിനെ ശപിച്ചതില് യാക്കോബായക്കാ൪ കുണ്ഠിതം 

പ്രദര്ശിപ്പിയ്ക്കന്നു. എന്നാൽ ദിയസ് ക്കോറോസു' ആത്മാത്ഥമായി ഞു 

രെത്ൃദരിച്ചുവോ ആൃവൃത്തിശ്ൂസിനെ യാക്കോബായക്കാ൪ ശപിക്കു 

ന്നില്ലദയാ? ദിയസ" ക്കോറോസു ആദരണീയനല്ലെന്നു യാക്കോബായ. 

_ ഓാ൪ തനെ അവരുടെ ഈ പ്രവൃത്തിയാല് പരരാക്ഷമായി സമ്മതിക്കു 
ച് 



റ) 

ന്നു. എനിട്ടും കാല്ക്കിദോനിയായെ പഴിയ്കണമത്രേ! ദിമസ്കോ 

ലി രോസ്ു്" സൈനൃബലത്തോടെ നടത്തിയ തസ്ക്കര സംഘം യാര്ക്കാ 

ബായക്കാരും സ്വീകരിയ്ക്കുന്നില്ലല്ലൊ. അയില്വച്ചും ദിയസ്'കോറോ 

സൃതനെറ തനിനിറം പ്രത ക്ഷമാക്കി.ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാമെയാണ്,അല്ലാ 

തെ-.ആദരണീയനായ ഒരാഭ്ദെയല്ല കല്ക്കിദേറനിയാശപിയ്ക്കുന്നതു". 

12) മാരര്പ്പ്ാപ്പായുടെ അപ്രമാദിത്വം യാക്കോബായക്കാരെ 
' വളരെ ക്ഷോദഭിപ്പിയ്ക്കുനണ്ടെന്നു തോന്നുനം. എന്നാല്, സദഭദപ 

_ ഭത്രാസിനെറ മേല് പണിയപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടു” പാഷണ്ഡ 

തകറം അതിനെ ഉഇള്ക്കകയില്ലെന്നും, വിശ്വസം പ്രസംഗിച്ച മെത്രാ 

വ്മാ൪ പത്രോസിനെറ ശബ്ദത്താല് തെറ കശ്രടാതെ അതു പഠി 

് പ്പീച്ചെന്നും യാക്കോബായ സഭ പാടുന്നില്ലയോ? (മുകളില് നോക്കു 

_ക)ം യാക്കോബായക്കാ൪ ഇങ്ങനെയെല്ലാം അലക്ഠാരഭാഷയില് പാട 

ന ഡ്രംഗതിക്കു” കത്തോലിയ്കര൪ “പത്രേംസിനെറ അപ്രമാദിത്വം” 
& എന്ന പറയുന്നു. മാര്പ്പഴപ്പാ ഉദ്യോഗത്തില് പത്രോസിന്െറ പി 

ന്൯ഗാമി അഥവാ പത്രോസ്യ് ആകയാല് അദ്ദേഹത്തിനും അപ്രമാദി 
ത്വം ആവശ്യമല്ലയോ? ഇതിങ്കല് എന്തിനു ക്ഷോഭിയ്ക്കുന്നു? മാ 
ര്പ്പാപ്പാ പാപം ച്ലെയ്കയകയില്ലെന്നു “അപ്രമാദിത്വ”ത്തിനു കത്തോ 
ലിയ്യ്യര അത്ഥം നരകുന്നില്ല. ു 

1) മററാരും മെന്തരാനോ പാത്രിയക്കീസം അല്ല എന്നാ അ 

ത്ഥത്തില് സാര്വത്രിക മെത്രാനെന്നും സാവ്വിക പാത്രിയക്കീസെ 
ന്നും കുസ്തന്തിനോല്പേളീസിന്െറ യോഹന്നാ൯തന്നെത്തന്നെ അ 
ഭിസം ബോധനം ചെയ്തപ്പോഠം, താ൯ പോലും ആ അത്ഥത്തില് സാവ 

തരിക മെത്രാനോ പാത്രിയക്കീസോ അല്ലെന്നു കാണിച്ചു" വി, ഗ്രീ 
ഗോറിയുസു മാര്പ്പാപ്പാ യോഹന്നാനെറ പേര്ക്കു പല എഴുത്തുക 
റം എഴുതി. വി, ഗ്രിഗോറിയുസിനന്െറ ആശയും ഗ്രഹിയ്ക്രാതെ, തനി 

യ്ക്കു പരമാധികാരമില്ലെന്ന അദ്ദേഹം തനെ സമതിച്ചുതായി 
ഘോഷിയ് ക്കുന്നതു ശരിയാണോ? “11 16 വ് വന 

മ ച! ഠ്വ നട! 2110൦ 0 ധി" എന്നത്രേ 
അകര്ത്തോലിയ്കരനായ ഡോക്ടര് സ്കോട്ട ഇതു സംബന്ധി പറ 
യുന്നതു'. (11൨൦17൭5 ണ ഥെ ഫറ ധ്ഠ 1൮൧൧൬. 250) 

_ ഡോക്ടര് സ്ക്കോട്ടിനെപ്പ്പോലെ നമ്മുടെ അകത്തോലിക്കരും സംഗ ' 
തികഠം ശരിയായി ഗ്രഹിച്ചിരനെങ്കില് എത്ത നന്നായിരുനാ! 

10) റോമ്മാ സഭ തുപ്പലുകൊണ്ടു മാമ്മോദീസാ നല്കുന്ന, 
ആ സഭയില് മൂറോന് ഇല്ല എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം ചില൪ പ്രസംഗി 
ക്കുന്നതു അജ്ഞതകൊട്ടെല്ലെങ്കിര കപടതനിമിത്തമാണെന്നു വിചാ 

. രീയ്ക്കുവാനെ വഴികണുന്നുള്ള. 

ത് 

ല് മോറാന് മാര്പ്പ്പാ. 
കത്തോലിയ്കസഭത്തെതിരായി ക്ഷോഭജനകമായ രീതിയിലും 
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ഹാസൃഭാഷയിലും മേല്പറമ്്തവയും അവഃപാലെയുള്ള മറ. ഡം 
ഗതികളും പരസൃത്തിരു പ്രസംഗിയ*ക്കുനാവമും, സത്തോഷപുൂവ്വം 
'അവമെ ശരവിയ്ക്കുനാവരും റോമ്മാ മാരപ്പ്യാപ്പായുടെ ഉന്നതവും അ 

ന്യാദൃശവും ആയ നിലയെപ്പററി സ്വല്ലമൊന്നു ചിന്തിയക്കുന്നതു വർ 
മെ ഉപകാരപ്രദമായിരിയ്ക്കും. ആക്ഷേവങ്ങഠം, അവഹേളനങ്ങഠം, 
തെറവധാരണക ഠം, തെററായ കുററാരോപണങ്ങറഠം ആദിയായ “ഓള 
ങ്ങമും തിരമാലകളും” മാര്പ്പ്ാപ്പായേ ഉളക്കുന്നില്ല, അദ്ദേഹം ലോ 

കത്തോട്ട്” നീതിയും സമാധാനവും പ്രസംഗിക്കുന്നു. നാല്ൃതുകോടി 

ഭയാളം വരുന്ന ഒരു ജനസഞ്ചയമാണ” മാരപ്പ്ാപ്പായുടെ കിഴുമ്ളു ക 

ത്തോലിയ്മു,രം അവര് പല ഭാഷകഠം സംസാരിയ്ക്കുന്നവരും പല 

സംസ് ക്കാരങ്ങഠാക്കു വിധേയരും ആണ്, അന്യോന്യം കലഹിച്ചു 

യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന രാഷ് ട്രത്മളിലും കത്തോലിയ്കുരുണ്ടു്. പല റീത്തു 

കളും സാമുദായികാചാരങ്ങളും അനുഷ് ടിക്കുന്ന അവരില് ശാസ്ത്രജ്ഞ 

ന്മാരും, രാജൃതന്ത്രജ്ഞന്മാരും, ഭരണകത്താക്കളും, പണ്ഡിതന്മാരും ധാ 
രാളമാണു”. ഇങ്ങനെയുള്ള നാല്ൃതുകോടിയോളം വരുന്ന കത്തോ 

ലിയ്൪ പരിപുള്്റുമായി മാര്പ്പാപ്പായിക്കു കിഴ” പ്പെടുന്ന മനുഷ്യ 

ബുദ്ധിയെ അതിശയിക്കുന്ന അതിഗഹനങ്ങളായ മഹാരഹസ്ൃങ്ങറം 

പോലും വിശ്വസിയ്ക്ണമെന്നാണു* മാര്പ്പാപ്പം അവരോട്ജ്ഞാപി 

ക്ടന്നതു*. യാതൊരുവിസമ്മ തവും ധ്രടാതെ എല്ലാവരും വിശ്വസിയ്ക്കു 

ന്മ; എല്ലാവരും സസന്തോഷം അദ്ദേഹത്തിനു കീഴ്പെടുകയും ചെ 

യുന്നു. ഇത്തപമിപുണ്ണുമായ ഐക്യം കത്തോലിയ്യ്യാ സഭയിലല്ലാതെ 

ഭവറെ എവിടെയുണ്ടു”? സ്വതനത്തരബുദ്ധികളായ മനുഷ്യരുടെ 

ബുദ്ധി ഒയ അ തി ശയി യ്ക്കു നഗ ഹ ന ങ്ങളായ തത്വ 

ങ്ങംം ഈവിധത്തില് വിശ്വസിയ്ക്കുന്ന ഒരു ജനസമൂഹം വേറെ എവി 

ടെയുട”? ഇത്രയധികം മനുഷ്യരുടെ ബുദ്ധിയേയും ഫൃദയത്തേയു: 

ഈ വിധത്തില് യോജിപ്പിച്ചു ഭരിച്ചു നടത്തുവാ൯ മാര്പ്പാപ്പാ സ്പ 

കരി ്വിട്ടള്ള മാ൪ഗ്ഗം എന്താണു?? അദ്ദേഹത്തിനു കപ്പല് സന്നാഹമി 

ല്ല, പടക്കോച്പുകളില്ലം പീരങ്കിയോ, ററാകോ, വിമാനമോ യാതൊ 

ന്നും അദേഹത്തിനില്ല, ഈ വകസാമഗ്രികകുളുള്ളുവ൪ കരബലത്താ 

ല് മനുഷ്യരുടെ ബാഹ്ൃവൃത്തികളെ അമത്തി ഭരിയ്ക്കുകയേചെയ്യു 

- നുള്ളു. മാര്പ്പാപ്പഠായാകട്ടെ സാതന്തൂ ബുദ്ധിയുടെ രഹസ്യവിഹാര 

്ങമെ കൂടി അടക്കി ഭരിയുക്കുന്നുണ്ടു'. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭര 

ണം ചിന്താസ്വാതന്ത്യ ത്തിനു വേണ്ടി മുറവികിക്രട്ടന്ന അക്രൈസ് ത 

വലോകത്തിലോ അകതത്തോലിയ്ക്രാ ലോകത്തിലോ കൈവരത്തുുക 

അസാധ്യമാണെനാാ അനുഭവം തനൊ വിളിച്ചറിയിയ്ക്കുന്ന. ആക 

യാല് ദൈവശക്തിയാണു* മാര്പ്പായെ നിയന്ത്രിയ്ക,ന്നതെന്ം സ്പ 

ഷ്ടം, ലോകത്തില് മുളച്ചു പൊങ്ങുന്ന തിന്മകളെയും അബദ്ധ 
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൧; 

സ്ദ്ധാന്തങ്ങള്ടെയും ഉടനടിശപിച്ചു അപപ്പ്രോഴപ്പോഠം ധൈയയപൂര്ധം 

പ്രതിവിധി കല്ലിയ്ക്കുവാ൯ മാര്പ്പാപ്പായിയ്കല്ലാതെ വേറെ തആകൊ 

ഷ്ലിലും സാധിയ്ക്കന്നുണ്ടോ എന്നും പയ്യാലോചിയ്ക്കുവിന്൯. 

. മാല്പ്പാപ്പാ ആരുടെ പ്രതിപുരുഷനൊ ആ മ"ശിഹായെ മാഡ്ഡ്യാ 

പ്രായില്  ദ൪ശിച്ചുകൊണ്ടു” നമുക്കു മാപ്പാപ്പായിക്കു കിഴ്പ്പെടാം. 

മഴശീഹാ നിതൃരക്ഷ എവിടെ നിക്ഷേപിച്ചുവൊ ആ ഏക സതൃ 

സഭ മാ്പ്യാപ്പായുടെ മേലാണു* ' നില്ക്കുന്നതു", “സഭയെ അനുസരി 

യ്ക്ാത്തവന്൯ അജ്ഞാനിയേയും ചുങ്കക്കാരനേയുംപോലെ ആകട്ടെ” എ 

ന്മ നമ്മെപ്പറ്റി ആ പരമാധികാരി പറയാതിരിക്കട്ടെ. മു ശീഹാ 

തന്െറ പീഡാസഹനമരണങ്ങളാല് സ്ഥാപിച്ച ഈ സഭദയാട 

ഐകൃപ്പെടേണ്ടതിനെപ്പററി ചിന്തിക്കുമ്പോഠം മ”ശീഹായുടെ പിഡ 

കളെക്കറിച്ചുക്രടി ചിന്തിക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും. സഭവഴിയായി 
നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന നിതൃഭാഗ്യവും നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയമാക്കണം. 

ഉപസംഹാരം. 

തൃത്മാവില് നമുക്കു ഗോഗുല്ത്തോയി ലക്കു പോകാം. അതാ 
സ്ളീബാമേല് ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും മദ്യ ദൈവകുമാര൯ ന 
ഗ്നനായി തുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ത്ലിയില് മുറഠംമുടിയാണു” തറവ്വിരിക്കു 

നതു”, ക്രൈകാലുകറം ഉരുമ്പാണികൊണ്ടു? സ്ളീബാമരത്തോ 

൭ ചേത്തു തറച്ചിരിക്കുന്നു, മുഖം വിളറിയും കവിറം കഴിഞ്ഞും, 

ചുണ്ടുകുഠം വരണ്ടും വയവ ഒട്ടിയും അല്ലയോ സഭാസ്ഥാപക൯നമുക്കു 

പ്രതൃയ ക്ഷനാകുന്നതു"? ശരീരം. മഴുവരും ഏകവ്വണം, രക്തം ഭ്രമിയിലേ 
ക്കും ഒഴുകി വീഴുന്നുണ്ട്. അസ്തികഠം ഓരോന്നും എല്ലാം. അതെ 

മാം സരക്തങ്ങളും അസ്ഥിമഞ് ജകളും കൊണ്ടു നിമ്മിക്കപ്പെട്ട "യ നെറ 
ആ ശരീരത്തില് മ”ശീഹാ ഇത്ര കഠിനപീഡകറം സഹിച്ചതു” ത 

“ ന൯െറ സഭാശരീരത്തോട്ടള്ള സ്കേഹം ഒന്നുകൊണ്ടു മാത്രമാകുന്നു. ഏ 
കമായ ആസുഭാശരിരത്തിനന്െറ ജീവനുള്ള അവയവങ്ങളാകെണ്ടവ 

രാണു' നാമേല്ലാവരും. സഭാശരീരം ഒന്നായിരിയ്ക്കുവാ൯ മശ് 

ഹാ പ്രാത്ഥിച്ചു. എന്നാല് ഇടത്തുടം അനുസരണക്കേടാകുന്ന ശീ 
ശ്മയും സഭാശരീംത്തെ കിറിമുറിയ*ക്കുന്ന. ഈ മുറിവു കരിക്കുവാ 
൯ പ്രത്തിയ്യയേണ്ട കടമ നമ്മിഠം ഓരോരുത്തനിലും സ്ഥിതിചെയുന്ന. 
അങ്ങനെ ചെയമ്പോറഠം സഹിയ്യേണ്ടിവരുന്ന പ്രയാസങ്ങളെ മ”ശീ 

 ഹായോഴുള്ള സ്നേഹത്തെപ്രതി നമ്മഠം സഹിയ്യേണ്ടതല്ലയോ? നിസ്സ്രാ 
രങ്ങളായ ഈ പ്രയാസരിദറം സഹിക്കുവാ൯ മനസ്സോ ധൈധയ്ക്യമമാ ഇ 

ല്ലാതെ പൃറദകാട്ടുപോയാല് നമ്മറ്റംനിത്യനാശ്രത്തിലേയ്ക്യാണ”്പോകു 
ന്നതെന്നും സ്മരിഡ്യൃണംം കാരണം, ശീശ്മയും ഇടത്തുടം മഫാ 
പാപങ്ങളാണെന്നു വേദപുസ്തകം നമ്മെ ഉതബോധിപ്പിക്കുന്നു. 
നേരേമറിച്ചു്, സത്ൃസഭയെ ആറ്റേഷിച്ചു' ഉത്തമ കർത്തോലിയ്മു, 



4 
ി 

രായി ജീവിച്ചാരു സ്വഗ്ലൂഭാഗ്യമായിരിക്കും 
റൂടറു്നു പവദീസായിലേക്കു നമ്മെ ആനയിക്കുന്ന 

ല് ഴ് 

നമ്മുടെ സമ്മാനംം 'ന്വ 
ഏക മാഗ്ലുമാ 

ണു: കത്തോലിയ്യുഠ തിരുസഭ. സ്വ൪ഗ്ശൂമാകുന്ന പവദിസായിലേക്കു_ 
നമ്മുടെ കഴ്ണ്ണുകാണുകയോ ചെവി, കേഠംക്കുകയോ, 
ത്തില് പ്രവേശിക്കുകയോ ചെയ്യിട്ടില്ലാത്ത 

നമ്മുടെ ഹൃദയ 

മഹാഭാഗൃത്തെ ഉറം 

ക്കൊള്ളുന്ന ആ പവദീസായിലേക്കു---നമ്മെ ആനയിക്കുവാ൯ന് ക 

ത്തോലിക്കാസഭയ്കു മാത്രമേ ശക്തിയുള്ള. നി 

പവദീസാതന്നെ വിശുഭദാര്പാ 
ട്ര ഴ ്വിടം, 

പറവദിസതന്നെ നയവാന്മാ൪ 

ദയറാ, 

ന ഒന്രവായ൪ 

ഭവനം, 

വ വാടാത്തജീവന൯ന 

പറദീസാതനെ അക്ഷയമത്നവറ, 

ശു: 

1ഃ]4 യി മ് 

കമ) 

1൧൮൧) 1.90 ൭... | 1൭. ൭ 

൧.൧൧. പയ. 15... 39.൭ 12 
ഗ് 

താ 
॥, [കം ലയി... [മം ക 

ടേ 

1-൭ കയം | മക 

ക? ലി നി 

.തന്നെധ.ന്യണ 
1 നം ക 

നി 
ലി 

കിയ ക്കാം, വെള്ളിയാള്രായി, മുന്നാം 

കൌമ്മ, എക്ക് ബോ). 

ആകയാല് വഴക്കും, വാശിയും, ത്വ കൈവെടിഞ്ഞു മ്ശി 

ഫാര്യാടുള്ള സ്റേഹത്തെപ്പതിയും ഈ സ്വഷ്ണിീയ പ൨ദീസായെ ല 

ക്യ മാക്കിയും ഏകസത്യ സഭയായ കത്തോലിര്യുാസഭയേടെ ഐക്യ 

പ്പെട്ട് ഉത്തമ കത്തോലിയ്യരാജീവിതം നയിക്കുവാന് നമുക്കു പതി 

ഗ്രമിയ്കുംം. ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്താണു” ഭൂമുഖത്തു നമുക്കു ചെയ്തു 

വാന്നള്ളത്തു്? ലോകം മുഴുവനും നേടിയ്യാലും ത്തത്മാവു നശിച്ചാരു 

ക്ത ഫലം? 1 

സെ൯൨" ജോസഫ്സ് പ്രി൯റിംഗ? ഹൌസ്... തിരുവല്ലാ. 

[ചേ 1൭൧. വം, ചയ ൭൭൭൭ 

ലി 
ടം 


